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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Tài 
chính của Việt Nam, với chức năng phát triển thị trường vốn, điều tiết các 
hoạt động giao dịch chứng khoán, cấp phép cho các tổ chức tham gia thị 
trường, và giám sát thực thi các quy định. Để biết thêm thông tin, xin vui 
lòng truy cập www.ssc.gov.vn. 

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là 
tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các 
nền kinh tế mới nổi. Hỗ trợ hơn 2,000 doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế 
giới, với năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình, chúng 
tôi đã tạo ra những cơ hội phát triển ở những nơi cần nhất. Trong năm tài 
chính 2015, tổng đầu tư dài hạn của chúng tôi tại các nước đang phát triển 
đạt gần 18 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng trong 
nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng 
chung. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập www.ifc.org.

Hướng dẫn này được ban hành dựa trên hiểu biết rằng các đối tượng, bao 
gồm người lập hướng dẫn, các tổ chức, các quốc gia mà họ đại diện, và tổ 
chức ấn hành hướng dẫn này đều không tham gia vào hoạt động tư vấn 
pháp lý hoặc tài chính. Thông tin trong Hướng dẫn này được xây dựng như 
một tài liệu  hướng dẫn chung, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn 
thất hoặc chi phí có thể phát sinh do việc sử dụng thông tin trong tài liệu này.

Ấn phẩm này không nhằm mục đích bao quát tất cả các vấn đề. Các kết luận 
và xét đoán trong báo cáo này không được qui kết cho và không nhất thiết 
phản ảnh quan điểm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, IFC hoặc 
Hội đồng Quản trị hoặc Nhóm Ngân hàng Thế giới hoặc các Giám đốc Điều 
hành, hoặc các quốc gia họ đại diện. IFC và Ngân hàng Thế giới và Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước Việt Nam không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu 
trong ấn phẩm này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do 
việc sử dụng dữ liệu trong ấn phẩm này.

Hướng dẫn này được phổ biến căn cứ vào điều kiện là hướng dẫn này không 
được cho mượn, bán lại, cho thuê hoặc hoặc lưu thông theo phương thức 
thương mại hoặc cách khác trên cơ sở thương mại mà không có sự đồng ý 
trước của IFC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và IFC cũng như các tổ chức đầu tư bền vững 
trên toàn cầu luôn tin tưởng rằng cam kết của một doanh nghiệp đối với 
phát triển bền vững và minh bạch hóa thông tin về tác động của doanh 
nghiệp đối với môi trường, xã hội và quản trị có mối tương quan trực tiếp 
đến hiệu quả hoạt động cũng như mức sinh lời dài hạn của doanh nghiệp 
đó. Trong bối cảnh xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực thị 
trường tài chính khi Việt Nam đã và đang tích cực tham gia ký kết và thực thi 
các hiệp định thương mại song phương và đa phương, Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước cho rằng đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các 
doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam 
tận dụng cơ hội này để tạo ra lợi thế cạnh tranh nhằm thu hút sự quan tâm 
của các nhà đầu tư chiến lược, đón đầu các cơ hội kinh doanh mới. 

Hướng dẫn Công bố Thông tin về Môi trường & Xã hội (E&S) được IFC và Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp 
áp dụng nhằm thực hiện tốt công tác công bố thông tin về môi trường và xã 
hội được quy định tại Thông tư số 155 của Bộ Tài chính ban hành ngày 
6/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chúng tôi hy vọng, với cuốn Hướng dẫn này, các doanh nghiệp có cách hiểu 
rõ ràng và nhất quán về các thông tin liên quan hoạt động môi trường và xã 
hội, từ đó xây dựng hoặc Báo cáo thường niên có nội dung về môi trường và 
xã hội (Báo cáo hợp nhất), hoặc xây dựng một Báo cáo riêng về hoạt động 
môi trường và xã hội phù hợp với thông lệ quốc tế và mong đợi của các bên 
liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và IFC xin trân trọng cám ơn sự hỗ trợ của 
Công ty PWC Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng Hướng dẫn này.

Đặc biệt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và IFC xin gửi lời cảm ơn trân trọng 
tới Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ là nhà tài trợ chính cho việc xây dựng và 
xuất bản Hướng dẫn quan trọng này.
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Hướng dẫn này đưa ra hướng dẫn bổ sung cho các doanh nghiệp để thực 
hiện yêu cầu theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 về 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Hướng dẫn này cung cấp 
hướng dẫn việc công bố thông tin đối với các chỉ số hoạt động bắt buộc theo 
điểm 2, Khoản 8, Chương II và Phụ lục 04 về Báo cáo thường niên của Thông 
tư số 155/2015/TT-BTC. Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên Nguyên tắc 
báo cáo G4 của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu GRI, thích hợp để áp 
dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các ngành nghề khác nhau và 
có qui mô lớn hay nhỏ khác nhau.

Hướng dẫn này chủ yếu đưa ra các bước đơn giản cho các doanh nghiệp 
bắt đầu lập báo cáo phát triển bền vững. Hướng dẫn giải đáp các câu hỏi 
chính sau:

 Một doanh nghiệp Việt Nam cần xem xét những chỉ số hoạt động 
nào để công bố trong báo cáo phát triển bền vững?

 Các chỉ số phù hợp như thế nào với khuôn khổ hướng dẫn của Tổ 
chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)?

 Các chỉ số được xác định như thế nào và các ví dụ về những thông 
tin cần báo cáo cho mỗi chỉ số?

 Những bước chính nào cần thực hiện trong quá trình này?

Hướng dẫn này được xây dựng để các doanh nghiệp Việt Nam ở tất cả các 
ngành nghề có thể sẵn sàng áp dụng trong các quy trình công bố thông tin. 
Hướng dẫn cũng sẽ tạo ra nền tảng tốt cho các doanh nghiệp trong việc xác 
định các tiêu chuẩn đo lường và các Chỉ số Hiệu quả hoạt động chính (KPI) để 
đo lường hiệu quả hoạt động phát triển bền vững của họ.

Hướng dẫn khuyến nghị các doanh nghiệp cần thực hiện mọi nỗ lực hợp lý 
để tổng hợp tất cả các dữ liệu trọng yếu để đáp ứng các yêu cầu theo quy 
định. Trong trường hợp gặp phải khó khăn trong việc thu thập dữ liệu cần 
thiết một cách kịp thời, các doanh nghiệp phải nêu rõ trong báo cáo các dữ 
liệu cần công bố bị bỏ sót kèm theo giải thích chi tiết. Hướng dẫn cũng 
khuyến nghị các doanh nghiệp cần nêu rõ các bước mà doanh nghiệp đã 
thực hiện để tổng hợp thông tin cho báo cáo được soạn lập.

Chương 2

TỔNG HỢP DỮ LIỆU

Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội8

Mục đích của Hướng dẫn



Hướng dẫn này đưa ra hướng dẫn bổ sung cho các doanh nghiệp để thực 
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Hướng dẫn này chủ yếu đưa ra các bước đơn giản cho các doanh nghiệp 
bắt đầu lập báo cáo phát triển bền vững. Hướng dẫn giải đáp các câu hỏi 
chính sau:

 Một doanh nghiệp Việt Nam cần xem xét những chỉ số hoạt động 
nào để công bố trong báo cáo phát triển bền vững?

 Các chỉ số phù hợp như thế nào với khuôn khổ hướng dẫn của Tổ 
chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)?

 Các chỉ số được xác định như thế nào và các ví dụ về những thông 
tin cần báo cáo cho mỗi chỉ số?

 Những bước chính nào cần thực hiện trong quá trình này?

Hướng dẫn này được xây dựng để các doanh nghiệp Việt Nam ở tất cả các 
ngành nghề có thể sẵn sàng áp dụng trong các quy trình công bố thông tin. 
Hướng dẫn cũng sẽ tạo ra nền tảng tốt cho các doanh nghiệp trong việc xác 
định các tiêu chuẩn đo lường và các Chỉ số Hiệu quả hoạt động chính (KPI) để 
đo lường hiệu quả hoạt động phát triển bền vững của họ.

Hướng dẫn khuyến nghị các doanh nghiệp cần thực hiện mọi nỗ lực hợp lý 
để tổng hợp tất cả các dữ liệu trọng yếu để đáp ứng các yêu cầu theo quy 
định. Trong trường hợp gặp phải khó khăn trong việc thu thập dữ liệu cần 
thiết một cách kịp thời, các doanh nghiệp phải nêu rõ trong báo cáo các dữ 
liệu cần công bố bị bỏ sót kèm theo giải thích chi tiết. Hướng dẫn cũng 
khuyến nghị các doanh nghiệp cần nêu rõ các bước mà doanh nghiệp đã 
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Để quản lý hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch của báo cáo, các quy trình 
công bố thông tin trong Hướng dẫn này thực hiện theo bốn bước tổng thể:

1.   Xác định phạm vi báo cáo
Có nhiều loại công bố thông tin khác nhau trong một báo cáo phát triển 
bền vững, bao gồm các chỉ số tập trung vào hoạt động, các chỉ số liên 
quan đến các phương pháp quản lý và phần thuyết minh thông tin khái 
quát hơn về các chiến lược được thông qua hoặc các vấn đề khó khăn 
được ghi nhận. Thiết lập phạm vi báo cáo cho phép lập báo cáo có cấu 
trúc và có trọng tâm.
Phạm vi: Được định nghĩa là mức độ bao trùm và giới hạn của thông tin 
được bao gồm trong báo cáo phát triển bền vững, được đo lường trong 
một khoảng thời gian quy định (ví dụ năm tài chính). Giới hạn của dữ liệu 
công bố được dựa trên:

 Giới hạn hoạt động: địa bàn hoạt động (ví dụ các nước mà tổ chức đó 
đang có hoạt động, các đơn vị trực thuộc) và hoạt động trong toàn 
bộ chuỗi giá trị; và

 Giới hạn tổ chức: các đơn vị trực thuộc

2.   Tính toán và thu thập dữ liệu
Đo lường tiến trình thực hiện là bước quan trọng để tạo ra giá trị cho các 
bên liên quan một cách hiệu quả. Bằng cách tổng hợp dữ liệu và tính toán 
để xác định giá trị của các thước đo, dữ liệu có thể được chuyển tải một 
cách có ý nghĩa.

3.   Rà soát dữ liệu
Đảm bảo sự gắn kết của dữ liệu và áp dụng đúng các chuẩn mực báo cáo. 
Tính nhất quán của dữ liệu là một phương diện quan trọng của báo cáo 
và cần được rà soát trong suốt quy trình báo cáo. 

Việc rà soát cũng bao gồm việc phân tích các thông tin theo chỉ số công 
bố bao gồm các đánh giá phân tích so sánh tác động thực tế và thay đổi 
giữa các kỳ báo cáo.

4.   Công bố dữ liệu
Sau khi tổng hợp và xác minh thông tin, các công ty cần đảm bảo tính 
minh bạch và công bố các kết quả theo yêu cầu của các chỉ số để xây dựng 
lòng tin giữa các bên liên quan. Ngoài ra, trong trường hợp thiếu thông 
tin, cần giải thích rõ lý do. 

Đánh giá trọng yếu

Thực hiện quá trình đánh giá trọng yếu các lĩnh vực dựa trên nguyên tắc xác 
định ưu tiên các vấn đề, lĩnh vực liên quan và quan trọng đối với tổ chức cần 
báo cáo. Các khuôn khổ báo cáo theo Báo cáo Tích hợp (IR) của Hội đồng Báo 
cáo tích hợp Quốc tế hoặc Hướng dẫn của GRI đều đưa ra các hướng dẫn cụ 
thể về quy trình đánh giá trọng yếu.

Hướng dẫn của GRI

Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững GRI G4 (Sách Hướng dẫn Thực hiện), 
một khuôn khổ báo cáo độc lập được quốc tế công nhận, được khuyến nghị 
sử dụng cho mục đích này. Hướng dẫn GRI đưa ra một tập hợp các nguyên 
tắc ("Làm thế nào" để báo cáo) và các chỉ số hiệu quả hoạt động (báo cáo 
"Gì") được xây dựng sau hơn 13 năm đối thoại toàn cầu và đa phương.

Các nguyên tắc của GRI là:

 Việc Tham vấn gắn kết với Các Bên liên quan – báo cáo cần xác định 
được các bên liên quan và trình bày rõ công ty đã đáp ứng các mong đợi 
và quyền lợi hợp lý của các bên liên quan như  thế nào.

 Bối cảnh của Phát triển Bền vững – báo cáo cần phải mô tả kết quả hoạt 
động của tổ chức trong bối cảnh rộng hơn của phát triển bền vững.

1. Xác định
phạm vi báo cáo

2. Tính toán và 
thu thập dữ liệu

3. Rà soát
dữ liệu
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Để quản lý hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch của báo cáo, các quy trình 
công bố thông tin trong Hướng dẫn này thực hiện theo bốn bước tổng thể:

1.   Xác định phạm vi báo cáo
Có nhiều loại công bố thông tin khác nhau trong một báo cáo phát triển 
bền vững, bao gồm các chỉ số tập trung vào hoạt động, các chỉ số liên 
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bên liên quan một cách hiệu quả. Bằng cách tổng hợp dữ liệu và tính toán 
để xác định giá trị của các thước đo, dữ liệu có thể được chuyển tải một 
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Việc rà soát cũng bao gồm việc phân tích các thông tin theo chỉ số công 
bố bao gồm các đánh giá phân tích so sánh tác động thực tế và thay đổi 
giữa các kỳ báo cáo.

4.   Công bố dữ liệu
Sau khi tổng hợp và xác minh thông tin, các công ty cần đảm bảo tính 
minh bạch và công bố các kết quả theo yêu cầu của các chỉ số để xây dựng 
lòng tin giữa các bên liên quan. Ngoài ra, trong trường hợp thiếu thông 
tin, cần giải thích rõ lý do. 

Đánh giá trọng yếu

Thực hiện quá trình đánh giá trọng yếu các lĩnh vực dựa trên nguyên tắc xác 
định ưu tiên các vấn đề, lĩnh vực liên quan và quan trọng đối với tổ chức cần 
báo cáo. Các khuôn khổ báo cáo theo Báo cáo Tích hợp (IR) của Hội đồng Báo 
cáo tích hợp Quốc tế hoặc Hướng dẫn của GRI đều đưa ra các hướng dẫn cụ 
thể về quy trình đánh giá trọng yếu.

Hướng dẫn của GRI

Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững GRI G4 (Sách Hướng dẫn Thực hiện), 
một khuôn khổ báo cáo độc lập được quốc tế công nhận, được khuyến nghị 
sử dụng cho mục đích này. Hướng dẫn GRI đưa ra một tập hợp các nguyên 
tắc ("Làm thế nào" để báo cáo) và các chỉ số hiệu quả hoạt động (báo cáo 
"Gì") được xây dựng sau hơn 13 năm đối thoại toàn cầu và đa phương.

Các nguyên tắc của GRI là:

 Việc Tham vấn gắn kết với Các Bên liên quan – báo cáo cần xác định 
được các bên liên quan và trình bày rõ công ty đã đáp ứng các mong đợi 
và quyền lợi hợp lý của các bên liên quan như  thế nào.

 Bối cảnh của Phát triển Bền vững – báo cáo cần phải mô tả kết quả hoạt 
động của tổ chức trong bối cảnh rộng hơn của phát triển bền vững.
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 Tính trọng yếu – báo cáo cần phản ánh những tác động kinh tế, môi 
trường và xã hội đáng kể của tổ chức và bao gồm thông tin về ảnh hưởng 
lớn tới đánh giá và quyết định của các bên liên quan.

 Tính đầy đủ – báo cáo cần phải bao gồm đầy đủ các lĩnh vực trọng yếu và 
các chỉ số trong phạm vi ranh giới báo cáo được xác định rõ.

Khung GRI là căn cứ khởi đầu hữu ích vì nó bao gồm một tập hợp rộng các lĩnh vực 
về hiệu quả kinh tế và môi trường & xã hội (E & S) kèm theo hướng dẫn kỹ thuật (các 
giao thức) về cách thức đo lường và báo cáo về các phương diện này.

Khi các doanh nghiệp lập báo cáo theo Hướng dẫn GRI, họ không chỉ công bố các 
tác động môi trường, xã hội và kinh tế quan trọng nhất của họ, mà còn cung cấp 
thông tin đáng tin cậy, phù hợp và tiêu chuẩn hóa, có thể được sử dụng để đánh giá 
các cơ hội và rủi ro. Kết quả của quá trình này tạo điều kiện để quá trình ra quyết 
định có căn cứ thông tin xác đáng hơn - cả trong nội bộ doanh nghiệp và đối với các 
bên liên quan của doanh nghiệp.

Các Lĩnh vực và các Chỉ số GRI liên quan được chỉ ra cho các chỉ số công bố được 
yêu cầu trong Thông tư 155 (xem Chương 3) và được thể hiện như trong chú giải 
dưới đây.

Thu thập dữ liệu
Cần xác lập kỳ báo cáo theo định kỳ 12 tháng và phù hợp với năm tài chính 
của Công ty để dễ dàng so sánh và phân tích hiệu quả hoạt động tài chính và 
phi tài chính của doanh nghiệp. Nếu các kỳ báo cáo này khác nhau, phần lớn 
thời gian của năm báo cáo phát triển bền vững phải nằm trong năm tài 
chính của Công ty.

Cần xác định các mục tiêu và một năm mốc cơ sở để duy trì việc so sánh có 
ý nghĩa và nhất quán về hiệu quả hoạt động theo thời gian. Cần lựa chọn 
năm đầu tiên mà Công ty có dữ liệu. Năm mốc cơ sở có thể là một trong 
những năm sau:

• một năm cơ sở cố định hoặc một năm duy nhất
• bình quân của một tập hợp các năm để cân bằng mức biến động 
giữa   các năm 

• năm cơ sở gối đầu

Có thể tính toán lại năm mốc như sau:

Lập chính sách tính 
toán lại năm mốc

Tính toán lại
năm mốc

Xác định dựa trên
năm mốc cập nhật

 Trong trường hợp có thay 
đổi cơ cấu có ảnh hưởng 
đáng kể đến số liệu của 
doanh nghiệp, như việc 
chuyển giao quyền sở hữu 
hoặc kiểm soát các hoạt 
động có liên quan. Những 
thay đổi đó có thể bao gồm:
 sáp nhập, mua lại, và thoái 

vốn
 thuê ngoài và tự thực hiện 

các hoạt động có liên 
quan.

 những thay đổi về phương 
pháp tính toán hoặc các 
cải thiện

 phát hiện ra sai sót đáng 
kể, hoặc một số lỗi dồn tích 
qua các năm có ý nghĩa 
trọng yếu về tổng thể.

 Quyết định chính sách của doanh 
nghiệp và thiết lập một ngưỡng 
theo các kịch bản khác nhau dựa 
trên tác động dồn tích lên số liệu 
các thay đổi khác nhau. 

 Tính toán lại dữ liệu cho tất cả các 
năm từ năm cơ sở đến năm báo 
cáo hoặc chỉ từ năm trước đến 
năm báo cáo theo kết quả tính 
toán lại của năm mốc. Trong một 
số trường hợp, có thể chỉ đơn giản 
là đưa ra số liệu từ năm cơ sở đến 
năm báo cáo hiện tại sau khi có 
các thay đổi cơ cấu lớn hoặc có 
thương vụ sáp nhập.

 Khi đã có chính sách về cách tính 
toán lại số liệu năm mốc cho các 
KPI của doanh nghiệp, nên áp 
dụng chính sách này một cách 
nhất quán.

 Cập nhật năm mốc của 
doanh nghiệp theo các 
tiêu chí khi những thay đổi 
đạt ngưỡng 

 Nếu cần tính toán lại năm 
mốc cho một thay đổi cơ 
cấu xảy ra vào giữa năm 
báo cáo, chúng tôi khuyến 
nghị rằng cần tính toán lại 
số liệu của năm mốc đó 
cho cả năm, chứ không chỉ 
tính cho khoảng thời gian 
kể từ khi có thay đổi cơ cấu. 
Nếu không thể thể tính 
toán lại trong năm báo cáo 
do thiếu dữ liệu, có thể tính 
toán lại từ năm sau.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4

Tham chiếu Năng lượng

Tham chiếu G4-EN3

Loại hình Định nghĩa Mã tham chiếu

Lĩnh vực GRI G4

Chỉ số GRI G4

Một mô tả chung về nơi tác động xảy ra
đối với từng lĩnh vực trọng yếu

Các điểm tham chiếu trong
Hướng dẫn báo cáo bền vững của GRI G4

Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hộiHướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội



 Tính trọng yếu – báo cáo cần phản ánh những tác động kinh tế, môi 
trường và xã hội đáng kể của tổ chức và bao gồm thông tin về ảnh hưởng 
lớn tới đánh giá và quyết định của các bên liên quan.

 Tính đầy đủ – báo cáo cần phải bao gồm đầy đủ các lĩnh vực trọng yếu và 
các chỉ số trong phạm vi ranh giới báo cáo được xác định rõ.

Khung GRI là căn cứ khởi đầu hữu ích vì nó bao gồm một tập hợp rộng các lĩnh vực 
về hiệu quả kinh tế và môi trường & xã hội (E & S) kèm theo hướng dẫn kỹ thuật (các 
giao thức) về cách thức đo lường và báo cáo về các phương diện này.

Khi các doanh nghiệp lập báo cáo theo Hướng dẫn GRI, họ không chỉ công bố các 
tác động môi trường, xã hội và kinh tế quan trọng nhất của họ, mà còn cung cấp 
thông tin đáng tin cậy, phù hợp và tiêu chuẩn hóa, có thể được sử dụng để đánh giá 
các cơ hội và rủi ro. Kết quả của quá trình này tạo điều kiện để quá trình ra quyết 
định có căn cứ thông tin xác đáng hơn - cả trong nội bộ doanh nghiệp và đối với các 
bên liên quan của doanh nghiệp.

Các Lĩnh vực và các Chỉ số GRI liên quan được chỉ ra cho các chỉ số công bố được 
yêu cầu trong Thông tư 155 (xem Chương 3) và được thể hiện như trong chú giải 
dưới đây.

Thu thập dữ liệu
Cần xác lập kỳ báo cáo theo định kỳ 12 tháng và phù hợp với năm tài chính 
của Công ty để dễ dàng so sánh và phân tích hiệu quả hoạt động tài chính và 
phi tài chính của doanh nghiệp. Nếu các kỳ báo cáo này khác nhau, phần lớn 
thời gian của năm báo cáo phát triển bền vững phải nằm trong năm tài 
chính của Công ty.

Cần xác định các mục tiêu và một năm mốc cơ sở để duy trì việc so sánh có 
ý nghĩa và nhất quán về hiệu quả hoạt động theo thời gian. Cần lựa chọn 
năm đầu tiên mà Công ty có dữ liệu. Năm mốc cơ sở có thể là một trong 
những năm sau:

• một năm cơ sở cố định hoặc một năm duy nhất
• bình quân của một tập hợp các năm để cân bằng mức biến động 
giữa   các năm 

• năm cơ sở gối đầu

Có thể tính toán lại năm mốc như sau:

Lập chính sách tính 
toán lại năm mốc

Tính toán lại
năm mốc

Xác định dựa trên
năm mốc cập nhật

 Trong trường hợp có thay 
đổi cơ cấu có ảnh hưởng 
đáng kể đến số liệu của 
doanh nghiệp, như việc 
chuyển giao quyền sở hữu 
hoặc kiểm soát các hoạt 
động có liên quan. Những 
thay đổi đó có thể bao gồm:
 sáp nhập, mua lại, và thoái 

vốn
 thuê ngoài và tự thực hiện 

các hoạt động có liên 
quan.

 những thay đổi về phương 
pháp tính toán hoặc các 
cải thiện

 phát hiện ra sai sót đáng 
kể, hoặc một số lỗi dồn tích 
qua các năm có ý nghĩa 
trọng yếu về tổng thể.

 Quyết định chính sách của doanh 
nghiệp và thiết lập một ngưỡng 
theo các kịch bản khác nhau dựa 
trên tác động dồn tích lên số liệu 
các thay đổi khác nhau. 

 Tính toán lại dữ liệu cho tất cả các 
năm từ năm cơ sở đến năm báo 
cáo hoặc chỉ từ năm trước đến 
năm báo cáo theo kết quả tính 
toán lại của năm mốc. Trong một 
số trường hợp, có thể chỉ đơn giản 
là đưa ra số liệu từ năm cơ sở đến 
năm báo cáo hiện tại sau khi có 
các thay đổi cơ cấu lớn hoặc có 
thương vụ sáp nhập.

 Khi đã có chính sách về cách tính 
toán lại số liệu năm mốc cho các 
KPI của doanh nghiệp, nên áp 
dụng chính sách này một cách 
nhất quán.

 Cập nhật năm mốc của 
doanh nghiệp theo các 
tiêu chí khi những thay đổi 
đạt ngưỡng 

 Nếu cần tính toán lại năm 
mốc cho một thay đổi cơ 
cấu xảy ra vào giữa năm 
báo cáo, chúng tôi khuyến 
nghị rằng cần tính toán lại 
số liệu của năm mốc đó 
cho cả năm, chứ không chỉ 
tính cho khoảng thời gian 
kể từ khi có thay đổi cơ cấu. 
Nếu không thể thể tính 
toán lại trong năm báo cáo 
do thiếu dữ liệu, có thể tính 
toán lại từ năm sau.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4

Tham chiếu Năng lượng

Tham chiếu G4-EN3

Loại hình Định nghĩa Mã tham chiếu

Lĩnh vực GRI G4

Chỉ số GRI G4

Một mô tả chung về nơi tác động xảy ra
đối với từng lĩnh vực trọng yếu

Các điểm tham chiếu trong
Hướng dẫn báo cáo bền vững của GRI G4

Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hộiHướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội



Chương 3

Xác minh
Phương thức báo cáo có trách nhiệm là đảm bảo và xác minh các dữ liệu 
phát triển bền vững được báo cáo vì việc công bố thông tin dữ liệu sai lệch 
hoặc không chính xác sẽ gây ra rủi ro về danh tiếng và thị trường cho chính 
doanh nghiệp. Qui trình đảm bảo xác minh giá trị và tính xác thực của dữ 
liệu trong phạm vi thông tin công bố. Sử dụng dịch vụ đảm bảo của bên thứ 
ba hoặc đảm bảo độc lập có thể bảo đảm độ tin cậy, uy tín và giá trị của 
thông tin báo cáo.

Có hai tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về xác minh báo cáo phát triển 
bền vững và hai tiêu chuẩn này bổ trợ cho nhau gồm:

•    ISAE 3000 của Hội đồng các tiêu chuẩn Đảm bảo và Kiểm toán quốc tế 
“Các hoạt động kiểm toán ngoài kiểm toán hoặc rà soát thông tin tài 
chính lịch sử".

•    AA1000AS của Account Ability (Viện Trách nhiệm Xã hội và Đạo đức) 
trong đó đề ra các nguyên tắc nhằm đảm bảo tính bền vững và các 
phương diện về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong báo cáo.

Thu thập và Xác minh dữ liệu (Tiếp)

CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG
CẦN CÔNG BỐ
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15 chỉ số hoạt động cần công bố được quy định tại Hướng dẫn này bao 
gồm các chỉ số về môi trường, xã hội và kinh tế. Tham chiếu các lĩnh vực 
và chỉ số GRI tương tự để biết thêm thông tin. 

VẬT LIỆU
Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để sản xuất
và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức trong năm

Tính liên quan:  Chỉ số này mô tả đóng góp của tổ chức cho việc bảo vệ cơ 
sở nguồn lực toàn cầu và nỗ lực của tổ chức trong việc 
giảm cường độ vật liệu của nền kinh tế. Theo dõi việc tiêu 
thụ vật liệu của tổ chức mình, theo sản phẩm hoặc theo 
nhóm sản phẩm, tạo thuận lợi cho việc giám sát tính hiệu 
quả về vật liệu và chi phí của các dòng vật liệu.

Tham chiếu:       Trang 22-23 của Hướng dẫn

Tỷ lệ phần trăm vật liệu được tái chế để sản xuất các 
sản phẩm và dịch vụ của tổ chức

Tính liên quan: Chỉ số này nhằm xác định khả năng sử dụng vật liệu qua 
tái chế của tổ chức. Việc sử dụng những vật liệu này giúp 
làm giảm nhu cầu đối với vật liệu thô và góp phần bảo vệ 
nguồn vật liệu thô toàn cầu. Khi cân nhắc đến vòng đời 
của nguyên liệu, việc sử dụng vật liệu tái chế giúp giảm 
tác động môi trường (VD: giảm chi phí vận chuyển và 
lượng phát thải khí thải nhà kính).

Tham chiếu:      Trang 24-25 của Hướng dẫn

NĂNG LƯỢNG
Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và Gián tiếp  

Tính liên quan:  Chỉ số này chỉ năng lượng được tiêu thụ trực tiếp bởi các 

đơn vị mà tổ chức quản lý hoặc sở hữu hay còn gọi là năng 
lượng tiêu thụ bên trong tổ chức. Lựa chọn nguồn năng 
lượng sử dụng góp phần quyết định đến tác động môi 
trường của các hoạt động sản xuất kinh doanh của một 
doanh nghiệp. Thay đổi trong cân đối các nguồn năng 
lượng này có thể thể hiện những nỗ lực của tổ chức trong 
việc giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình hoạt 
động. Việc định lượng lượng tiêu thụ năng lượng bên 
ngoài tổ chức cung cấp cơ sở cho việc tính toán một số 
phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác có liên quan.

Tham chiếu:       Trang  26-27 của Hướng dẫn

Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả

Tính liên quan: Việc tiêu thụ năng lượng có tác động trực tiếp đến cải 
thiện hiệu quả đầu tư trong khi giảm tác động môi 
trường, giảm chi phí hoạt động và nguy cơ từ những biến 
động trong cung cấp năng lượng và giá cả.

Tham chiếu:        Trang 32-33 của Hướng dẫn này

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Kết quả của các
sáng kiến này

Tính liên quan:  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ hiệu quả về năng lượng là 
một phần trọng yếu của các sáng kiến quản trị sản phẩm.

Tham chiếu:       Trang 33-34 của Hướng dẫn này

NƯỚC
Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng

Tính liên quan:  Chỉ số này báo cáo khối lượng nước được sử dụng tại các 

Vật liệu G4-EN1

Vật liệu G4-EN2

Năng lượng G4-EN3

Năng lượng G4-EN7

Nước G4-EN8

Năng lượng G4-EN6
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15 chỉ số hoạt động cần công bố được quy định tại Hướng dẫn này bao 
gồm các chỉ số về môi trường, xã hội và kinh tế. Tham chiếu các lĩnh vực 
và chỉ số GRI tương tự để biết thêm thông tin. 

VẬT LIỆU
Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để sản xuất
và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức trong năm

Tính liên quan:  Chỉ số này mô tả đóng góp của tổ chức cho việc bảo vệ cơ 
sở nguồn lực toàn cầu và nỗ lực của tổ chức trong việc 
giảm cường độ vật liệu của nền kinh tế. Theo dõi việc tiêu 
thụ vật liệu của tổ chức mình, theo sản phẩm hoặc theo 
nhóm sản phẩm, tạo thuận lợi cho việc giám sát tính hiệu 
quả về vật liệu và chi phí của các dòng vật liệu.

Tham chiếu:       Trang 22-23 của Hướng dẫn

Tỷ lệ phần trăm vật liệu được tái chế để sản xuất các 
sản phẩm và dịch vụ của tổ chức

Tính liên quan: Chỉ số này nhằm xác định khả năng sử dụng vật liệu qua 
tái chế của tổ chức. Việc sử dụng những vật liệu này giúp 
làm giảm nhu cầu đối với vật liệu thô và góp phần bảo vệ 
nguồn vật liệu thô toàn cầu. Khi cân nhắc đến vòng đời 
của nguyên liệu, việc sử dụng vật liệu tái chế giúp giảm 
tác động môi trường (VD: giảm chi phí vận chuyển và 
lượng phát thải khí thải nhà kính).

Tham chiếu:      Trang 24-25 của Hướng dẫn

NĂNG LƯỢNG
Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và Gián tiếp  

Tính liên quan:  Chỉ số này chỉ năng lượng được tiêu thụ trực tiếp bởi các 

đơn vị mà tổ chức quản lý hoặc sở hữu hay còn gọi là năng 
lượng tiêu thụ bên trong tổ chức. Lựa chọn nguồn năng 
lượng sử dụng góp phần quyết định đến tác động môi 
trường của các hoạt động sản xuất kinh doanh của một 
doanh nghiệp. Thay đổi trong cân đối các nguồn năng 
lượng này có thể thể hiện những nỗ lực của tổ chức trong 
việc giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình hoạt 
động. Việc định lượng lượng tiêu thụ năng lượng bên 
ngoài tổ chức cung cấp cơ sở cho việc tính toán một số 
phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác có liên quan.

Tham chiếu:       Trang  26-27 của Hướng dẫn

Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả

Tính liên quan: Việc tiêu thụ năng lượng có tác động trực tiếp đến cải 
thiện hiệu quả đầu tư trong khi giảm tác động môi 
trường, giảm chi phí hoạt động và nguy cơ từ những biến 
động trong cung cấp năng lượng và giá cả.

Tham chiếu:        Trang 32-33 của Hướng dẫn này

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Kết quả của các
sáng kiến này

Tính liên quan:  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ hiệu quả về năng lượng là 
một phần trọng yếu của các sáng kiến quản trị sản phẩm.

Tham chiếu:       Trang 33-34 của Hướng dẫn này

NƯỚC
Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng

Tính liên quan:  Chỉ số này báo cáo khối lượng nước được sử dụng tại các 

Vật liệu G4-EN1

Vật liệu G4-EN2

Năng lượng G4-EN3

Năng lượng G4-EN7

Nước G4-EN8

Năng lượng G4-EN6
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đơn vị do tổ chức sở hữu bao gồm các nguồn nước khác 
nhau được sử dụng tại các khu vực. Nỗ lực có tính hệ 
thống trong việc giám sát và cải thiện việc sử dụng nước 
hiệu quả trong tổ chức trực tiếp liên quan đến các chi phí 
tiêu thụ nước. Ngoài những quy định của cơ quan quản 
lý, các chính sách liên quan đến việc sử dụng nước cần 
được thực hiện để tối đa hóa bảo vệ tài nguyên nước.

Tham chiếu:       Trang 35-36 của Hướng dẫn này

Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn
và tái sử dụng 

Tính liên quan:  Tỉ lệ tái sử dụng và tái chế nước là phép đo tính hiệu quả. 
Tỷ lệ này chứng minh khả năng của tổ chức trong việc 
giảm tổng lượng nước thu về và thải ra. Giảm tiêu thụ 
nước theo thời gian thông qua việc tái sử dụng và tái chế 
cũng có thể góp phần vào các mục tiêu quản trị nguồn 
cấp nước của địa phương, quốc gia hoặc khu vực.

Tham chiếu:       Trang 37-38 của Hướng dẫn này

TUÂN THỦ
Số lần vi phạm do không tuân thủ các quy định
pháp luật về môi trường

Tính liên quan:  Chỉ số này phản ánh tổng số hình phạt hành chính hoặc 
tư pháp do không tuân thủ luật pháp và qui định về môi 
trường của các cơ quan có thẩm quyền.

Tham chiếu:      Trang 39-40 của Hướng dẫn này

Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và 
qui định về môi trường

 Tính liên quan: Chỉ số này thể hiện tổng giá trị bằng tiền của các hình 
phạt/tiền phạt hành chính và tư pháp do không tuân 
thủ luật pháp và qui định về môi trường của các cơ 
quan có thẩm quyền.

Tham chiếu:       Trang  41-42 của Hướng dẫn này

HỒ SƠ TỔ CHỨC, SỰ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG
Số lượng người lao động và mức lương
trung bình của người lao động

Tính liên quan: Số lượng nhân viên có thể thể hiện quy mô tác động của 
các vấn đề về lao động. Phân nhóm lực lượng lao động 
theo khu vực và giới tính thể hiện cách cơ cấu nguồn 
nhân lực của tổ chức để thực hiện chiến lược tổng thể. 
Việc phân nhóm cũng cung cấp thông tin về phân bổ giới 
tính trong toàn tổ chức. Những thay đổi về việc làm thực 
tế, có thể được thu thập trong thời gian ba hoặc nhiều 
năm, là một chỉ số quan trọng về sự phát triển kinh tế và 
tính bền vững của lực lượng lao động của tổ chức. 
Mức lương trung bình cung cấp cho các bên liên quan sự 
hiểu biết về cách thức mà tổ chức tạo ra giá trị cho họ và 
thu hút lao động.

Tham chiếu:        Trang 43-45 của Hướng dẫn này

VIỆC LÀM, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Các chính sách lao động nhằm đảm bảo
sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động 

Tính liên quan: Chỉ số này thể hiện các chính sách về sức khỏe, an toàn và 
phúc lợi của tất cả các người lao động. Dữ liệu được báo 
cáo theo chỉ số này cung cấp tổng quan về mức độ và chất 
lượng đầu tư của tổ chức vào nguồn nhân lực

Tham chiếu:       Trang  46-49 của Hướng dẫn này

Tuân thủ G4-EN29

Nước G4-EN10

Tuân thủ G4-EN29

Hồ sơ tổ chức G4-10

Sự có mặt trên thị trường G4-EC5

Việc làm G4-LA2

An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8
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đơn vị do tổ chức sở hữu bao gồm các nguồn nước khác 
nhau được sử dụng tại các khu vực. Nỗ lực có tính hệ 
thống trong việc giám sát và cải thiện việc sử dụng nước 
hiệu quả trong tổ chức trực tiếp liên quan đến các chi phí 
tiêu thụ nước. Ngoài những quy định của cơ quan quản 
lý, các chính sách liên quan đến việc sử dụng nước cần 
được thực hiện để tối đa hóa bảo vệ tài nguyên nước.

Tham chiếu:       Trang 35-36 của Hướng dẫn này

Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn
và tái sử dụng 

Tính liên quan:  Tỉ lệ tái sử dụng và tái chế nước là phép đo tính hiệu quả. 
Tỷ lệ này chứng minh khả năng của tổ chức trong việc 
giảm tổng lượng nước thu về và thải ra. Giảm tiêu thụ 
nước theo thời gian thông qua việc tái sử dụng và tái chế 
cũng có thể góp phần vào các mục tiêu quản trị nguồn 
cấp nước của địa phương, quốc gia hoặc khu vực.

Tham chiếu:       Trang 37-38 của Hướng dẫn này

TUÂN THỦ
Số lần vi phạm do không tuân thủ các quy định
pháp luật về môi trường

Tính liên quan:  Chỉ số này phản ánh tổng số hình phạt hành chính hoặc 
tư pháp do không tuân thủ luật pháp và qui định về môi 
trường của các cơ quan có thẩm quyền.

Tham chiếu:      Trang 39-40 của Hướng dẫn này

Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và 
qui định về môi trường

 Tính liên quan: Chỉ số này thể hiện tổng giá trị bằng tiền của các hình 
phạt/tiền phạt hành chính và tư pháp do không tuân 
thủ luật pháp và qui định về môi trường của các cơ 
quan có thẩm quyền.

Tham chiếu:       Trang  41-42 của Hướng dẫn này

HỒ SƠ TỔ CHỨC, SỰ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG
Số lượng người lao động và mức lương
trung bình của người lao động

Tính liên quan: Số lượng nhân viên có thể thể hiện quy mô tác động của 
các vấn đề về lao động. Phân nhóm lực lượng lao động 
theo khu vực và giới tính thể hiện cách cơ cấu nguồn 
nhân lực của tổ chức để thực hiện chiến lược tổng thể. 
Việc phân nhóm cũng cung cấp thông tin về phân bổ giới 
tính trong toàn tổ chức. Những thay đổi về việc làm thực 
tế, có thể được thu thập trong thời gian ba hoặc nhiều 
năm, là một chỉ số quan trọng về sự phát triển kinh tế và 
tính bền vững của lực lượng lao động của tổ chức. 
Mức lương trung bình cung cấp cho các bên liên quan sự 
hiểu biết về cách thức mà tổ chức tạo ra giá trị cho họ và 
thu hút lao động.

Tham chiếu:        Trang 43-45 của Hướng dẫn này

VIỆC LÀM, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Các chính sách lao động nhằm đảm bảo
sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động 

Tính liên quan: Chỉ số này thể hiện các chính sách về sức khỏe, an toàn và 
phúc lợi của tất cả các người lao động. Dữ liệu được báo 
cáo theo chỉ số này cung cấp tổng quan về mức độ và chất 
lượng đầu tư của tổ chức vào nguồn nhân lực

Tham chiếu:       Trang  46-49 của Hướng dẫn này

Tuân thủ G4-EN29

Nước G4-EN10

Tuân thủ G4-EN29

Hồ sơ tổ chức G4-10

Sự có mặt trên thị trường G4-EC5

Việc làm G4-LA2

An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8
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GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trung bình số giờ đào tạo mỗi năm cho
người lao động 

Tính liên quan:  Chỉ số này cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô đầu tư của 
tổ chức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho nhân viên 
không phân loại và phạm vi đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực tổng thể được triển khai (VD: giới tính, vị trí 
trong công ty, toàn hay bán thời gian). Duy trì và cải thiện 
nguồn vốn con người, cụ thể là thông qua việc đào tạo để 
mở rộng nền tảng kiến thức của người lao động có thể 
được coi là yếu tố trọng yếu trong việc phát triển tổ chức.

Tham chiếu:        Trang 50-51 của Hướng dẫn này

Các chương trình phát triển kỹ năng và 
đào tạo dài hạn để hỗ trợ công việc và phát triển nghề nghiệp của 
người lao động

Tính liên quan: Chỉ số này gián tiếp thể hiện tổ chức làm như thế nào để 
theo dõi và duy trì các kỹ năng của người lao động, là điều 
đặc biệt quan trọng, vì các chương trình quản lý kỹ năng 
cho phép các tổ chức lập kế hoạch trau dồi kỹ năng để 
trang bị cho người lao động để đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược trong một môi trường công việc luôn thay đổi.

Tham chiếu:        Trang 52-53 của Hướng dẫn này

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Trách nhiệm đối với Cộng đồng địa phương

Tính liên quan:  Chỉ số này thể hiện các hoạt động của tổ chức để gia tăng 
giá trị cho cộng đồng địa phương. Đánh giá và lập kế 
hoạch là rất quan trọng để đo lường tác động từ các hoạt 

động đối với người dân ở cộng đồng địa phương, cũng 
như những mong đợi và nhu cầu của cộng đồng. Việc gắn 
kết với cộng đồng địa phương nên được tập trung gắn 
với đặc thù hoạt động của tổ chức và việc thu thập phản 
hồi từ họ là rất cần thiết để nắm bắt các vấn đề được quan 
tâm, cũng như cung cấp hiểu biết để giúp phát triển các 
chương trình sáng kiến có tác động cao đến cộng đồng.

Tham chiếu:       Trang 54-55 của Hướng dẫn này

Các hoạt động của Thị trường Vốn Xanh theo Hướng dẫn của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước (SSC)

Tính liên quan: Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đóng vài trò quan 1

trọng trong triển khai các giải pháp thúc đẩy tài chính 
xanh và hỗ trợ các doanh nghiệp về thực hiện tăng 
trưởng xanh thông qua các chương trình dự án sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, hoặc sử dụng năng lượng tái tạo 
hoặc áp dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Tham chiếu:       Trang 56 của Hướng dẫn này

Giáo dục và đào tạo G4-LA9

Giáo dục và đào tạo G4-LA10

Cộng đồng đại phương G4-SO1

21Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội20 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội

Các Chỉ số hoạt động cần công bố (tiếp)Các Chỉ số hoạt động cần công bố (tiếp)



GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trung bình số giờ đào tạo mỗi năm cho
người lao động 

Tính liên quan:  Chỉ số này cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô đầu tư của 
tổ chức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho nhân viên 
không phân loại và phạm vi đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực tổng thể được triển khai (VD: giới tính, vị trí 
trong công ty, toàn hay bán thời gian). Duy trì và cải thiện 
nguồn vốn con người, cụ thể là thông qua việc đào tạo để 
mở rộng nền tảng kiến thức của người lao động có thể 
được coi là yếu tố trọng yếu trong việc phát triển tổ chức.

Tham chiếu:        Trang 50-51 của Hướng dẫn này

Các chương trình phát triển kỹ năng và 
đào tạo dài hạn để hỗ trợ công việc và phát triển nghề nghiệp của 
người lao động

Tính liên quan: Chỉ số này gián tiếp thể hiện tổ chức làm như thế nào để 
theo dõi và duy trì các kỹ năng của người lao động, là điều 
đặc biệt quan trọng, vì các chương trình quản lý kỹ năng 
cho phép các tổ chức lập kế hoạch trau dồi kỹ năng để 
trang bị cho người lao động để đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược trong một môi trường công việc luôn thay đổi.

Tham chiếu:        Trang 52-53 của Hướng dẫn này

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Trách nhiệm đối với Cộng đồng địa phương

Tính liên quan:  Chỉ số này thể hiện các hoạt động của tổ chức để gia tăng 
giá trị cho cộng đồng địa phương. Đánh giá và lập kế 
hoạch là rất quan trọng để đo lường tác động từ các hoạt 

động đối với người dân ở cộng đồng địa phương, cũng 
như những mong đợi và nhu cầu của cộng đồng. Việc gắn 
kết với cộng đồng địa phương nên được tập trung gắn 
với đặc thù hoạt động của tổ chức và việc thu thập phản 
hồi từ họ là rất cần thiết để nắm bắt các vấn đề được quan 
tâm, cũng như cung cấp hiểu biết để giúp phát triển các 
chương trình sáng kiến có tác động cao đến cộng đồng.

Tham chiếu:       Trang 54-55 của Hướng dẫn này

Các hoạt động của Thị trường Vốn Xanh theo Hướng dẫn của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước (SSC)

Tính liên quan: Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đóng vài trò quan 1

trọng trong triển khai các giải pháp thúc đẩy tài chính 
xanh và hỗ trợ các doanh nghiệp về thực hiện tăng 
trưởng xanh thông qua các chương trình dự án sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, hoặc sử dụng năng lượng tái tạo 
hoặc áp dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Tham chiếu:       Trang 56 của Hướng dẫn này

Giáo dục và đào tạo G4-LA9

Giáo dục và đào tạo G4-LA10

Cộng đồng đại phương G4-SO1

21Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội20 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội

Các Chỉ số hoạt động cần công bố (tiếp)Các Chỉ số hoạt động cần công bố (tiếp)



Công bố thông tin gì: 
Báo cáo tổng trọng lượng hoặc khối lượng vật liệu được sử dụng để sản 
xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong giai 
đoạn báo cáo, theo:

 Vật liệu không thể tái chế được sử dụng
 Vật liệu có thể tái chế được sử dụng

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Căn cứ vào các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức, xác định, ví dụ, các 

vật liệu thô, vật liệu qui trình kèm theo, hàng hóa hoặc bộ phận bán sản 
xuất hoặc và vật liệu cho các mục đích đóng gói được sử dụng.

2.  Đối với mỗi loại vật liệu, xác định vật liệu đó:
 được mua từ nhà cung cấp bên ngoài hay từ nguồn cung cấp nội 

bộ; và
 được lấy từ các nguồn không thể tái tạo hay có thể tái tạo

3.  Nêu rõ dữ liệu này có được ước tính hoặc có nguồn gốc từ các phép đo 
trực tiếp hay không. Nếu yêu cầu phải có ước tính, nêu rõ các phương 
pháp được sử dụng.

Ví dụ:
Một công ty bán lẻ lớn của Úc báo cáo về vật liệu thô được sử dụng để 
đóng gói. 
 Các loại bao bì được sử dụng ở các siêu thị tại Úc

Ghi chú: 
1.  Phạm vi của dữ liệu vật liệu thô cần được xác định là giới hạn ở một 

chuỗi cung ứng trong một quốc gia hoặc khu vực địa lý cụ thể. 
2. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3. Nguồn cung cấp thông tin dữ liệu cho chỉ số có thể bao gồm các hệ 11

thống thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc từ 
các khu vực sản xuất của tổ chức.

Vật liệu G4-EN1

Tham chiếu công bố thông tin:
Quy định hiện hành yêu cầu phải báo cáo chi tiết về kế hoạch sử dụng vật liệu thô 
cho giai đoạn báo cáo theo kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký và chi tiết về 
tổng khối lượng vật liệu được sử dụng. 
Nguồn của các văn bản pháp quy:

 Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 
2014

 Phụ lục 5.5 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 
về đánh giá tác động môi trường chiến lược, kế hoạch bảo vệ môi trường

 Điều 15 và Phụ lục 3 của Quyết định số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 
năm 2015 về bảo vệ môi trường ngành công thương (thay thế cho Quyết 
định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008).

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm doanh nghiệp2015 Woolworths
Tham khảo Phụ lục I về Mẫu Công bố thông tin

Vật liệu G4-EN1

Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hộiHướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội

Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để
sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
của tổ chức trong năm

Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để
sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
của tổ chức trong năm (tiếp)

“Woolworths đã rà soát vật liệu đóng gói 
của hơn 3.000 sản phẩm Own Brand. Các 
sản phẩm này chiếm hơn 34% doanh thu 
của Own Brand và yêu cầu sử dụng hơn 
32.300 tấn vật liệu đóng gói. Polyethylene 
Mật độ lớn (HDPE) tiếp tục là vật liệu phổ 
biến nhất, được sử dụng trong hộp sữa 
hai và ba lít. Tiếp theo, bìa các-tông và 
giấy là những vật liệu đóng gói thường 
được sử dụng nhất, dùng để làm hộp  bìa 
cứng đựng trứng và hộp đựng đậu đông 
lạnh (Homebrand đông lạnh). Khoảng 
19,5% bao bì được sử dụng chứa các 
thành phần đã qua quá trình tái chế "

31%

21%12%

9%

7%

6%

5%
3%

2%2% 2% Nhựa - HDPE
Các-tong
Giấy
Nhựa - PET
Thủy tinh
Nhựa -khác
Thép
Nhựa - PP
Nhựa - LDPE
Nhựa - PVC
Nhựa- Polystyrene
Nhôm
Nhựa sinh học
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Công bố thông tin gì: 
Báo cáo tổng trọng lượng hoặc khối lượng vật liệu được sử dụng để sản 
xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong giai 
đoạn báo cáo, theo:

 Vật liệu không thể tái chế được sử dụng
 Vật liệu có thể tái chế được sử dụng

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Căn cứ vào các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức, xác định, ví dụ, các 

vật liệu thô, vật liệu qui trình kèm theo, hàng hóa hoặc bộ phận bán sản 
xuất hoặc và vật liệu cho các mục đích đóng gói được sử dụng.

2.  Đối với mỗi loại vật liệu, xác định vật liệu đó:
 được mua từ nhà cung cấp bên ngoài hay từ nguồn cung cấp nội 

bộ; và
 được lấy từ các nguồn không thể tái tạo hay có thể tái tạo

3.  Nêu rõ dữ liệu này có được ước tính hoặc có nguồn gốc từ các phép đo 
trực tiếp hay không. Nếu yêu cầu phải có ước tính, nêu rõ các phương 
pháp được sử dụng.

Ví dụ:
Một công ty bán lẻ lớn của Úc báo cáo về vật liệu thô được sử dụng để 
đóng gói. 
 Các loại bao bì được sử dụng ở các siêu thị tại Úc

Ghi chú: 
1.  Phạm vi của dữ liệu vật liệu thô cần được xác định là giới hạn ở một 

chuỗi cung ứng trong một quốc gia hoặc khu vực địa lý cụ thể. 
2. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3. Nguồn cung cấp thông tin dữ liệu cho chỉ số có thể bao gồm các hệ 11

thống thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc từ 
các khu vực sản xuất của tổ chức.

Vật liệu G4-EN1

Tham chiếu công bố thông tin:
Quy định hiện hành yêu cầu phải báo cáo chi tiết về kế hoạch sử dụng vật liệu thô 
cho giai đoạn báo cáo theo kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký và chi tiết về 
tổng khối lượng vật liệu được sử dụng. 
Nguồn của các văn bản pháp quy:

 Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 
2014

 Phụ lục 5.5 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 
về đánh giá tác động môi trường chiến lược, kế hoạch bảo vệ môi trường

 Điều 15 và Phụ lục 3 của Quyết định số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 
năm 2015 về bảo vệ môi trường ngành công thương (thay thế cho Quyết 
định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008).

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm doanh nghiệp2015 Woolworths
Tham khảo Phụ lục I về Mẫu Công bố thông tin

Vật liệu G4-EN1

Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hộiHướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội

Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để
sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
của tổ chức trong năm

Tổng khối lượng vật liệu thô được sử dụng để
sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
của tổ chức trong năm (tiếp)

“Woolworths đã rà soát vật liệu đóng gói 
của hơn 3.000 sản phẩm Own Brand. Các 
sản phẩm này chiếm hơn 34% doanh thu 
của Own Brand và yêu cầu sử dụng hơn 
32.300 tấn vật liệu đóng gói. Polyethylene 
Mật độ lớn (HDPE) tiếp tục là vật liệu phổ 
biến nhất, được sử dụng trong hộp sữa 
hai và ba lít. Tiếp theo, bìa các-tông và 
giấy là những vật liệu đóng gói thường 
được sử dụng nhất, dùng để làm hộp  bìa 
cứng đựng trứng và hộp đựng đậu đông 
lạnh (Homebrand đông lạnh). Khoảng 
19,5% bao bì được sử dụng chứa các 
thành phần đã qua quá trình tái chế "
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2%2% 2% Nhựa - HDPE
Các-tong
Giấy
Nhựa - PET
Thủy tinh
Nhựa -khác
Thép
Nhựa - PP
Nhựa - LDPE
Nhựa - PVC
Nhựa- Polystyrene
Nhôm
Nhựa sinh học
Vật liệu hỗn hợp



Ghi chú:
1. Phạm vi của dữ liệu vật liệu thô cần được xác định là giới hạn ở một 1

chuỗi cung ứng trong một quốc gia hoặc khu vực địa lý cụ thể.
2.  Xem G4-EN2 trong Hướng dẫn thực hiện G4 về các phương pháp tính 

toán tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào tái chế được sử dụng.
3. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
4. Nguồn cung cấp thông tin dữ liệu cho chỉ số có thể bao gồm các hệ 11

thống thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, quản lý chuỗi cung ứng 
hoặc các hồ sơ từ khu vực sản xuất, quản lý chất thải của tổ chức.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trong Xã hội Nestlé 2015  
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Vật liệu G4-EN2

Tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào được tái chế để sản xuất
các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức

Công bố thông tin gì: 
Báo cáo tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào được tái chế để sản xuất các 
sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định tổng trọng lượng hoặc khối lượng vật liệu đã sử dụng trong 

năm.
2.  Đối với từng loại vật liệu, xác định tổng trọng lượng hoặc khối lượng 

vật liệu đầu vào được tái chế.
3.  Nếu các số đo trọng lượng và khối lượng vật liệu được thể hiện bằng 

các đơn vị khác nhau, phải chuẩn hóa các đơn vị
4.  Xác định tỉ lệ phần trăm của vật liệu đầu vào được tái chế.

Ví dụ:
Một công ty hàng tiêu dùng nhanh tại Malaysia công bố nguyên vật liệu tái 
chế được sử dụng làm vật liệu đầu vào qua các năm.

Giai đoạn 2015

Khối lượng sản xuất (tấn) 399,168 381,886 386,390

Vật liệu sử dụng
Tổng trọng lượng của vật liệu sử dụng (tấn)
Vật liệu tái chế (tấn)
Tỷ lệ phần trăm của các vật liệu tái chế (%)

20142013

413,663
15,414
3.73%

376,576
13,180
3.50%

398,520
13,540
3.40%

Tham chiếu công bố thông tin:

Các quy định hiện hành yêu cầu báo cáo về việc tái chế và tái sử dụng các vật liệu 
và xử lý chất thải rắn, định kỳ báo cáo về việc tạo ra và quản lý chất thải rắn. 

Nguồn của các văn bản pháp quy:
• Các điều 86, 97, 128, 130 và 131 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 số 

55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
•  Điều 30 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản 

lý chất thải và phế liệu
•  Điều 15 và Phụ lục 3 của Quyết định số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 

2015 về bảo vệ môi trường ngành công thương (thay thế cho Quyết định số 
52/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008).

Tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào được tái chế để sản xuất
các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức (tiếp)

Vật liệu G4-EN2

25Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội24 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội



Ghi chú:
1. Phạm vi của dữ liệu vật liệu thô cần được xác định là giới hạn ở một 1

chuỗi cung ứng trong một quốc gia hoặc khu vực địa lý cụ thể.
2.  Xem G4-EN2 trong Hướng dẫn thực hiện G4 về các phương pháp tính 

toán tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào tái chế được sử dụng.
3. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
4. Nguồn cung cấp thông tin dữ liệu cho chỉ số có thể bao gồm các hệ 11

thống thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, quản lý chuỗi cung ứng 
hoặc các hồ sơ từ khu vực sản xuất, quản lý chất thải của tổ chức.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trong Xã hội Nestlé 2015  
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Vật liệu G4-EN2

Tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào được tái chế để sản xuất
các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức

Công bố thông tin gì: 
Báo cáo tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào được tái chế để sản xuất các 
sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định tổng trọng lượng hoặc khối lượng vật liệu đã sử dụng trong 

năm.
2.  Đối với từng loại vật liệu, xác định tổng trọng lượng hoặc khối lượng 

vật liệu đầu vào được tái chế.
3.  Nếu các số đo trọng lượng và khối lượng vật liệu được thể hiện bằng 

các đơn vị khác nhau, phải chuẩn hóa các đơn vị
4.  Xác định tỉ lệ phần trăm của vật liệu đầu vào được tái chế.

Ví dụ:
Một công ty hàng tiêu dùng nhanh tại Malaysia công bố nguyên vật liệu tái 
chế được sử dụng làm vật liệu đầu vào qua các năm.

Giai đoạn 2015

Khối lượng sản xuất (tấn) 399,168 381,886 386,390

Vật liệu sử dụng
Tổng trọng lượng của vật liệu sử dụng (tấn)
Vật liệu tái chế (tấn)
Tỷ lệ phần trăm của các vật liệu tái chế (%)

20142013

413,663
15,414
3.73%

376,576
13,180
3.50%

398,520
13,540
3.40%

Tham chiếu công bố thông tin:

Các quy định hiện hành yêu cầu báo cáo về việc tái chế và tái sử dụng các vật liệu 
và xử lý chất thải rắn, định kỳ báo cáo về việc tạo ra và quản lý chất thải rắn. 

Nguồn của các văn bản pháp quy:
• Các điều 86, 97, 128, 130 và 131 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 số 

55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
•  Điều 30 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản 

lý chất thải và phế liệu
•  Điều 15 và Phụ lục 3 của Quyết định số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 

2015 về bảo vệ môi trường ngành công thương (thay thế cho Quyết định số 
52/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008).

Tỷ lệ phần trăm vật liệu đầu vào được tái chế để sản xuất
các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức (tiếp)

Vật liệu G4-EN2

25Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội24 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội



Năng lượng G4-EN3

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Các chỉ số về năng lượng trong hoạt động sản xuất

Dầu FO (kg)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun)

Điện (kwh)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun)

Gas (kg)

2012 2013 2014

10,367,891 3,741,599 1,811,057

433,999,917,260 156,623,334,140 75,810,861,559

283,120 255,245 185,887

12,457,280,000 11,230,780,000 8,179,015,432

86,983,440 110,452,250 118,470,050

313,136,904,662 397,623,681,910 426,487,442,660

“Tại Việt Nam, 
Vinamilk đang duy 

trì hệ thống sản 
xuất với 13 nhà 

máy và 5 trang trại. 
Việc vận hành hệ 

thống này yêu cầu 
một khối lượng lớn 
nguồn năng lượng 
(nhiên liệu điện,...)”

Tổng năng lượng sử dụng
phân loại theo từng nguồn 

Tham chiếu công bố thông tin:
Các qui định hiện hành đưa ra các yêu cầu chi tiết cho công tác báo cáo về kế 
hoạch và thực hiện trên thực tế hàng năm cho việc sử dụng và tiết kiệm năng 
lượng. Theo đó yêu cầu cung cấp chi tiết về việc tiêu thụ các loại nhiên liệu theo 
các nguồn (than đá, dầu nhiên liệu, dầu diesel, xăng và điện)  
Nguồn văn bản pháp luật sử dụng:

•  Điều 4 trong Luật số 50/2010/QH12 về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và 1

hiệu quả ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010
•   Điều 10, 13 và 25 của Nghị định số 21/2011/ND-CP ban hành ngày 29 tháng 

3 năm 2011 qui định chi tiết Luật Sử dung Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
•  Điều 5 và 14 của Nghị định số 09/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 4 

năm 2012 về thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
và kiểm toán năng lượng 

•  Thông tư 02/2014/TT-BCT về các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả cho các ngành công nghiệp 

Ghi chú: 
1.  1Xem phần G4-EN3 trong Sách hướng dẫn thực hiện G4 và tham khảo 

hệ số chuyển đổi năng lượng tại
      http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=477
2. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3.  1Thông tin dữ liệu bao gồm các hóa đơn, phép đo, tính toán trên số liệu 

đo đếm, chuyển đổi hoặc ước tính. Nguồn cung cấp có thể từ bộ phận 
thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc các hồ sơ 
từ khu vực sản xuất của tổ chức.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Năng lượng G4-EN3Trực tiếp – Năng lượng được tiêu thụ trong
phạm vi của tổ chức

Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu từ các nguồn không thể tái tạo 

theo đơn vị Jun, các bội số hoặc theo chi phí, bao gồm các loại nhiên liệu 
được sử dụng.

b.  Báo cáo tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu từ các nguồn có thể tái tạo theo 
đơn vị Jun, các bội số hoặc theo chi phí, bao gồm các loại nhiên liệu được 
sử dụng.

c.   Báo cáo bằng Jun, oát/giờ, các bội số hoặc theo chi phí, tổng:
• Tiêu thụ điện năng, nhiệt, năng lượng làm mát và hơi nước.

d.  1Báo cáo bằng Jun, oát/giờ, các bội số hoặc theo chi phí, tổng:
• Điện năng, nhiệt, năng lượng làm mát, hơi nước đã bán.

e.  Báo cáo tổng lượng tiêu thụ năng lượng theo đơn vị Jun, các bội số hoặc 
theo chi phí.

f.   1Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.
g.  Báo cáo các nguồn gốc chuyển đổi hệ số được sử dụng.

Quy trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định các loại năng lượng được tiêu thụ trong tổ chức từ gia nhiệt, làm 

mát và sinh hơi.
2.  Xác định lượng hoặc chi phí điện năng được tiêu thụ trong tổ chức. Điều 

này có thể bao gồm các đơn vị thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của tổ chức.
3.   Kiểm tra để tránh mức tiêu thụ năng lượng tự tạo được tính hai lần.

Ví dụ: 
Một công ty Việt Nam ngành thực phẩm và đồ uống công bố mức tiêu thụ 
năng lượng trực tiếp.

27Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội26 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội

Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếpTiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếp



Năng lượng G4-EN3

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Các chỉ số về năng lượng trong hoạt động sản xuất

Dầu FO (kg)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun)

Điện (kwh)

Tổng năng lượng tiêu thụ (Kjun)

Gas (kg)

2012 2013 2014

10,367,891 3,741,599 1,811,057

433,999,917,260 156,623,334,140 75,810,861,559

283,120 255,245 185,887

12,457,280,000 11,230,780,000 8,179,015,432

86,983,440 110,452,250 118,470,050

313,136,904,662 397,623,681,910 426,487,442,660

“Tại Việt Nam, 
Vinamilk đang duy 

trì hệ thống sản 
xuất với 13 nhà 

máy và 5 trang trại. 
Việc vận hành hệ 

thống này yêu cầu 
một khối lượng lớn 
nguồn năng lượng 
(nhiên liệu điện,...)”

Tổng năng lượng sử dụng
phân loại theo từng nguồn 

Tham chiếu công bố thông tin:
Các qui định hiện hành đưa ra các yêu cầu chi tiết cho công tác báo cáo về kế 
hoạch và thực hiện trên thực tế hàng năm cho việc sử dụng và tiết kiệm năng 
lượng. Theo đó yêu cầu cung cấp chi tiết về việc tiêu thụ các loại nhiên liệu theo 
các nguồn (than đá, dầu nhiên liệu, dầu diesel, xăng và điện)  
Nguồn văn bản pháp luật sử dụng:

•  Điều 4 trong Luật số 50/2010/QH12 về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và 1

hiệu quả ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010
•   Điều 10, 13 và 25 của Nghị định số 21/2011/ND-CP ban hành ngày 29 tháng 

3 năm 2011 qui định chi tiết Luật Sử dung Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
•  Điều 5 và 14 của Nghị định số 09/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 4 

năm 2012 về thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
và kiểm toán năng lượng 

•  Thông tư 02/2014/TT-BCT về các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả cho các ngành công nghiệp 

Ghi chú: 
1.  1Xem phần G4-EN3 trong Sách hướng dẫn thực hiện G4 và tham khảo 

hệ số chuyển đổi năng lượng tại
      http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=477
2. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3.  1Thông tin dữ liệu bao gồm các hóa đơn, phép đo, tính toán trên số liệu 

đo đếm, chuyển đổi hoặc ước tính. Nguồn cung cấp có thể từ bộ phận 
thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc các hồ sơ 
từ khu vực sản xuất của tổ chức.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Năng lượng G4-EN3Trực tiếp – Năng lượng được tiêu thụ trong
phạm vi của tổ chức

Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu từ các nguồn không thể tái tạo 

theo đơn vị Jun, các bội số hoặc theo chi phí, bao gồm các loại nhiên liệu 
được sử dụng.

b.  Báo cáo tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu từ các nguồn có thể tái tạo theo 
đơn vị Jun, các bội số hoặc theo chi phí, bao gồm các loại nhiên liệu được 
sử dụng.

c.   Báo cáo bằng Jun, oát/giờ, các bội số hoặc theo chi phí, tổng:
• Tiêu thụ điện năng, nhiệt, năng lượng làm mát và hơi nước.

d.  1Báo cáo bằng Jun, oát/giờ, các bội số hoặc theo chi phí, tổng:
• Điện năng, nhiệt, năng lượng làm mát, hơi nước đã bán.

e.  Báo cáo tổng lượng tiêu thụ năng lượng theo đơn vị Jun, các bội số hoặc 
theo chi phí.

f.   1Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.
g.  Báo cáo các nguồn gốc chuyển đổi hệ số được sử dụng.

Quy trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định các loại năng lượng được tiêu thụ trong tổ chức từ gia nhiệt, làm 

mát và sinh hơi.
2.  Xác định lượng hoặc chi phí điện năng được tiêu thụ trong tổ chức. Điều 

này có thể bao gồm các đơn vị thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của tổ chức.
3.   Kiểm tra để tránh mức tiêu thụ năng lượng tự tạo được tính hai lần.

Ví dụ: 
Một công ty Việt Nam ngành thực phẩm và đồ uống công bố mức tiêu thụ 
năng lượng trực tiếp.
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Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếpTiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếp



Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếp (tiếp)Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếp (tiếp)

Gián tiếp – Năng lượng tiêu thụ ngoài phạm vi của tổ chức
Công bố thông tin gì:
a.  Báo cáo năng lượng tiêu thụ ngoài tổ chức, theo đơn vị Jun hoặc các bội số.1

b.  Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.
c. Báo cáo nguồn gốc chuyển đổi hệ số được sử dụng. 1 
Quy trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định mức tiêu thụ năng lượng thượng nguồn hay cuối nguồn có liên 

quan theo các phân loại và hoạt động sau:

2.   Xác định mức tiêu thụ năng lượng của các hoạt động liệu có:
• Góp phần đáng kể vào tổng dự đoán mức tiêu thụ năng lượng bên 

ngoài tổ chức;
• Cung cấp khả năng cho tổ chức thực hiện hoặc ảnh hưởng lên công 

tác cắt giảm mức tiêu thụ;
• Tăng mức ảnh hưởng rủi ro của tổ chức với các rủi ro liên quan đến 

biến đổi khí hậu như tài chính, pháp lý, chuỗi cung ứng, sản phẩm và 
khách hàng, rủi ro kiện tụng và danh tiếng;

• Được coi là trọng yếu bởi các bên liên quan;
• Kết quả từ hoạt động thuê ngoài mà trước đó đã được thực hiện tại 

chỗ, hoặc các hoạt động thường được thực hiện tại chỗ bởi các tổ 
chức khác trong cùng ngành;

• Đã được xác định là trọng yếu trong hướng dẫn cụ thể theo từng lĩnh 
vực; và

• Đáp ứng bất kỳ tiêu chí bổ sung nào cho việc xác định tính liên quan 
do tổ chức hoặc các tổ chức trong cùng lĩnh vực xây dựng.

3.   Xác định rõ phạm vi đối với tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ hoạt động 
từ sản xuất đầu vào đến phân phối đầu ra, bao gồm việc sử dụng và xử lý 
kết thúc vòng đời sản phẩm dịch vụ.

Năng lượng G4-EN4

Thượng nguồn
•  Hàng hóa và dịch vụ mua vào
•  Hàng hóa công nghiệp
•  Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng
•  Vận chuyển và phân phối thượng nguồn
•  Chất thải phát sinh trong hoạt động
•  Chuyến đi công tác
•  Việc đi lại của nhân viên hàng ngày
•  Tài sản thượng nguồn cho thuê
•  Các thượng nguồn khác

Hạ nguồn
•  Vận chuyển và phân phối hạ lưu
•  Chế biến các sản phẩm bán
•  Sử dụng các sản phẩm bán
•  Xử lý sản phẩm bán khi đến cuối chu kỳ
•  Tài sản hạ lưu cho thuê
•  Nhượng quyền thương mại 
•  Đầu tư
•  Các nguồn hạ lưu khác

Ví dụ:
Một công ty công nghệ toàn cầu báo cáo về lĩnh vực tiêu thụ năng lượng trong 
các chuyến đi công tác của nhân viên

“Khi đi lại theo yêu cầu công việc, nhân viên chúng tôi có thể sử dụng chương trình 
chia sẻ xe đạp Apple, các ô tô chung và xe buýt trong khuôn viên công ty. Trong năm 
2014, nhân viên tham gia vào 110.312 chuyến đi xe đạp chung, tăng 55% so với năm 
2013. Bằng cách thúc đẩy việc đạp xe, sử dụng phương tiện công cộng và giảm việc 
sử dụng phương tiện riêng, Chương trình Commute Alternatives của chúng tôi đã 
cung cấp hơn 2 triệu chuyến đi. Để giảm thiểu tối đa việc đi lại của nhân viên, chúng 
tôi cài đặt thiết bị gọi điện video trực tuyến tại tất cả các trụ sở trên toàn thế giới. Và 
khi nhân viên phải đi công tác, Công ty cung cấp cho họ dịch vụ thuê xe hybrid nếu 
có. Nhân viên Apple đã lái hơn 550.000 dặm với các xe hybrid được thuê trong năm 
2014, tương đương với tổng số trong năm 2012 và 2013 kết hợp, giúp tránh việc tiêu 
thụ 35.0000 gallon xăng.”

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm Môi trường Apple 2015
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:

 Nguồn của các văn bản pháp quy:
 Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 

17 tháng 6 năm 2010
 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
 Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2012 về kế hoạch thực 

hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và kiểm toán năng lượng

Ghi chú:
1. Không bao gồm việc tiêu thụ năng lượng được báo cáo trong G4-EN3.1

2.  Kiểm tra để tránh tính hai lần tiêu thụ năng lượng đối với năng lượng sử 
dụng tự sản xuất.

3.  Xem G4-EN4 trong Hướng dẫn thực hiện G4 về các phương pháp tổng 
hợp dữ liệu về tiêu thụ năng lượng trong các hoạt động sản xuất đầu vào 
và tiêu thụ đầu ra

4.  Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài chính, 
ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

5.  Nguồn cung cấp thông tin dữ liệu có thể bao gồm thông tin từ nhà cung 
cấp với các tính toán trên số liệu hoặc ước tính vòng đời triển khai do tổ 
chức tự đưa ra hoặc các đơn vị nghiên cứu bên ngoài. 

Năng lượng G4-EN4
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Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 Vinamilk 
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếp (tiếp)Tiêu thụ năng lượng – Trực tiếp và gián tiếp (tiếp)

Gián tiếp – Năng lượng tiêu thụ ngoài phạm vi của tổ chức
Công bố thông tin gì:
a.  Báo cáo năng lượng tiêu thụ ngoài tổ chức, theo đơn vị Jun hoặc các bội số.1

b.  Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.
c. Báo cáo nguồn gốc chuyển đổi hệ số được sử dụng. 1 
Quy trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định mức tiêu thụ năng lượng thượng nguồn hay cuối nguồn có liên 

quan theo các phân loại và hoạt động sau:

2.   Xác định mức tiêu thụ năng lượng của các hoạt động liệu có:
• Góp phần đáng kể vào tổng dự đoán mức tiêu thụ năng lượng bên 

ngoài tổ chức;
• Cung cấp khả năng cho tổ chức thực hiện hoặc ảnh hưởng lên công 

tác cắt giảm mức tiêu thụ;
• Tăng mức ảnh hưởng rủi ro của tổ chức với các rủi ro liên quan đến 

biến đổi khí hậu như tài chính, pháp lý, chuỗi cung ứng, sản phẩm và 
khách hàng, rủi ro kiện tụng và danh tiếng;

• Được coi là trọng yếu bởi các bên liên quan;
• Kết quả từ hoạt động thuê ngoài mà trước đó đã được thực hiện tại 

chỗ, hoặc các hoạt động thường được thực hiện tại chỗ bởi các tổ 
chức khác trong cùng ngành;

• Đã được xác định là trọng yếu trong hướng dẫn cụ thể theo từng lĩnh 
vực; và

• Đáp ứng bất kỳ tiêu chí bổ sung nào cho việc xác định tính liên quan 
do tổ chức hoặc các tổ chức trong cùng lĩnh vực xây dựng.

3.   Xác định rõ phạm vi đối với tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ hoạt động 
từ sản xuất đầu vào đến phân phối đầu ra, bao gồm việc sử dụng và xử lý 
kết thúc vòng đời sản phẩm dịch vụ.

Năng lượng G4-EN4

Thượng nguồn
•  Hàng hóa và dịch vụ mua vào
•  Hàng hóa công nghiệp
•  Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng
•  Vận chuyển và phân phối thượng nguồn
•  Chất thải phát sinh trong hoạt động
•  Chuyến đi công tác
•  Việc đi lại của nhân viên hàng ngày
•  Tài sản thượng nguồn cho thuê
•  Các thượng nguồn khác

Hạ nguồn
•  Vận chuyển và phân phối hạ lưu
•  Chế biến các sản phẩm bán
•  Sử dụng các sản phẩm bán
•  Xử lý sản phẩm bán khi đến cuối chu kỳ
•  Tài sản hạ lưu cho thuê
•  Nhượng quyền thương mại 
•  Đầu tư
•  Các nguồn hạ lưu khác

Ví dụ:
Một công ty công nghệ toàn cầu báo cáo về lĩnh vực tiêu thụ năng lượng trong 
các chuyến đi công tác của nhân viên

“Khi đi lại theo yêu cầu công việc, nhân viên chúng tôi có thể sử dụng chương trình 
chia sẻ xe đạp Apple, các ô tô chung và xe buýt trong khuôn viên công ty. Trong năm 
2014, nhân viên tham gia vào 110.312 chuyến đi xe đạp chung, tăng 55% so với năm 
2013. Bằng cách thúc đẩy việc đạp xe, sử dụng phương tiện công cộng và giảm việc 
sử dụng phương tiện riêng, Chương trình Commute Alternatives của chúng tôi đã 
cung cấp hơn 2 triệu chuyến đi. Để giảm thiểu tối đa việc đi lại của nhân viên, chúng 
tôi cài đặt thiết bị gọi điện video trực tuyến tại tất cả các trụ sở trên toàn thế giới. Và 
khi nhân viên phải đi công tác, Công ty cung cấp cho họ dịch vụ thuê xe hybrid nếu 
có. Nhân viên Apple đã lái hơn 550.000 dặm với các xe hybrid được thuê trong năm 
2014, tương đương với tổng số trong năm 2012 và 2013 kết hợp, giúp tránh việc tiêu 
thụ 35.0000 gallon xăng.”

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm Môi trường Apple 2015
Tham khảo Phụ lục I  về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:

 Nguồn của các văn bản pháp quy:
 Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 

17 tháng 6 năm 2010
 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
 Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2012 về kế hoạch thực 

hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và kiểm toán năng lượng

Ghi chú:
1. Không bao gồm việc tiêu thụ năng lượng được báo cáo trong G4-EN3.1

2.  Kiểm tra để tránh tính hai lần tiêu thụ năng lượng đối với năng lượng sử 
dụng tự sản xuất.

3.  Xem G4-EN4 trong Hướng dẫn thực hiện G4 về các phương pháp tổng 
hợp dữ liệu về tiêu thụ năng lượng trong các hoạt động sản xuất đầu vào 
và tiêu thụ đầu ra

4.  Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài chính, 
ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

5.  Nguồn cung cấp thông tin dữ liệu có thể bao gồm thông tin từ nhà cung 
cấp với các tính toán trên số liệu hoặc ước tính vòng đời triển khai do tổ 
chức tự đưa ra hoặc các đơn vị nghiên cứu bên ngoài. 

Năng lượng G4-EN4
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Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả

năng lượng, mức giảm tiêu thụ năng lượng từ các sáng kiến và các giả thuyết 
được sử dụng trong đo lường mức tiêu thụ năng lượng. 

Công bố thông tin gì: 
a.   Báo cáo lượng giảm tiêu thụ năng lượng đạt được như là kết quả trực tiếp 

của sáng kiến bảo toàn và tiết kiệm năng lượng theo đơn vị Jun, các bội số 
hoặc chi phí tiết kiệm được.

b.  Báo cáo các loại năng lượng cắt giảm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt, năng 
lượng làm mát, và hơi nước

c.   Báo cáo cơ sở tính toán những cắt giảm trong tiêu thụ năng lượng chẳng 
hạn như năm mốc hoặc mốc khởi điểm và lý do hợp lý cho việc chọn cơ sở 
đó.

d.   Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng

Quy trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định các sáng kiến giảm sử dụng năng lượng và tăng hiệu quả năng 

lượng như:
• Thiết kế lại quy trình
• Chuyển đổi và nâng cấp thiết bị
• Thay đổi hành vi của người lao động
• Những thay đổi trong hoạt động

2.  Xác định lượng năng lượng tiết kiệm được nhờ các sáng kiến hoặc lợi 
nhuận thu hồi từ khoản đầu tư để tiết kiệm chi phí từ các sáng kiến này.

3.  Cho biết lượng tiết kiệm năng lượng có được ước tính, mô hình hóa, hoặc 
có nguồn gốc từ các phép đo trực tiếp hay không nếu áp dụng ước tính 
hoặc mô hình hóa, cần công bố các phương pháp sử dụng.

4.  Mức giảm tiêu thụ năng lượng có thể được báo cáo theo:
• Từng sáng kiến hoặc nhóm sáng kiến; và
• Kết hợp các loại năng lượng hoặc riêng theo nhiên liệu, điện năng, 

nhiệt năng, năng lượng làm mát và hơi nước.
5.   Các tổ chức có nhiều sáng kiến giảm lượng tiêu thụ năng lượng có thể ưu 

tiên báo cáo về các sáng kiến đã triển khai trong giai đoạn báo cáo, và có 
khả năng đóng góp đáng kể cho việc giảm tiêu thụ năng lượng

Ví dụ:
Một công ty ngành du lịch tại Singapore báo cáo các sáng kiến tiết kiệm 

Năng lượng G4-EN6

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 Genting Singapore
Tham khảo Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 Genting Singapore
Tham khảo Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

“Ngoài những sáng kiến trên, các tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên tầng thượng của 
phim trường trong Universal Studios Singapore để hỗ trợ các nhu cầu năng lượng của xe, 679.911 kWh 
điện được tạo ra trong năm 2015, tương đương với cấp điện cho khu HDB 135 căn hộ 4 phòng của 
Singapore cho một năm. 

Để hiểu biết toàn diện về hiệu quả hoạt động môi trường của chúng tôi, chúng tôi đã đo lường mức tiêu 
thụ năng lượng từ các hoạt động thượng nguồn và cuối nguồn được lựa chọn liên quan đến hoạt động 
của chúng tôi. Thông tin này được tóm tắt trong hình sau. Các hoạt động này đạt mức cắt giảm cả về sử 
dụng năng lượng và cường độ, chủ yếu là do cắt giảm các chuyến đi công tác trong năm 2015.”

Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả (tiếp)

Năng lượng tiêu thụ (tính trên TJ)

2Cường độ sử dụng (tính trên GJ/M )
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Đi lại của Công tyĐi lại của nhân viên Vận chuyển hạ nguồn Đi lại của đối tác

Cường độ tiêu thụ

Năng lượng G4-EN6

GC, DCP 1.96

DCP 2.70

RWS, GC, DCP 2.16

RWS

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng

Dữ liệu chưa sẵn sàng,
đây là hệ thống mới được
lắp đặt đưa vào vận hành

Tối ưu vận hành thiết bị nhằm giảm thiểu nhu cầu
tiêu thụ năng lượng

Tối ưu hóa hệ thống làm lạnh

Tiếp tục các nỗ lực trong năm 2014 thực hiện hiệu chỉnh
và chuyển đổi hệ thống chiếu sang sử dụng công nghệ LED

Lắp đặt hệ thống giám sát phụ trợ online

Sáng kiến Địa điểm
hoạt động

Năng lượng
tiết kiệm (GWh)
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Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả

năng lượng, mức giảm tiêu thụ năng lượng từ các sáng kiến và các giả thuyết 
được sử dụng trong đo lường mức tiêu thụ năng lượng. 

Công bố thông tin gì: 
a.   Báo cáo lượng giảm tiêu thụ năng lượng đạt được như là kết quả trực tiếp 

của sáng kiến bảo toàn và tiết kiệm năng lượng theo đơn vị Jun, các bội số 
hoặc chi phí tiết kiệm được.

b.  Báo cáo các loại năng lượng cắt giảm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt, năng 
lượng làm mát, và hơi nước

c.   Báo cáo cơ sở tính toán những cắt giảm trong tiêu thụ năng lượng chẳng 
hạn như năm mốc hoặc mốc khởi điểm và lý do hợp lý cho việc chọn cơ sở 
đó.

d.   Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng

Quy trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định các sáng kiến giảm sử dụng năng lượng và tăng hiệu quả năng 

lượng như:
• Thiết kế lại quy trình
• Chuyển đổi và nâng cấp thiết bị
• Thay đổi hành vi của người lao động
• Những thay đổi trong hoạt động

2.  Xác định lượng năng lượng tiết kiệm được nhờ các sáng kiến hoặc lợi 
nhuận thu hồi từ khoản đầu tư để tiết kiệm chi phí từ các sáng kiến này.

3.  Cho biết lượng tiết kiệm năng lượng có được ước tính, mô hình hóa, hoặc 
có nguồn gốc từ các phép đo trực tiếp hay không nếu áp dụng ước tính 
hoặc mô hình hóa, cần công bố các phương pháp sử dụng.

4.  Mức giảm tiêu thụ năng lượng có thể được báo cáo theo:
• Từng sáng kiến hoặc nhóm sáng kiến; và
• Kết hợp các loại năng lượng hoặc riêng theo nhiên liệu, điện năng, 

nhiệt năng, năng lượng làm mát và hơi nước.
5.   Các tổ chức có nhiều sáng kiến giảm lượng tiêu thụ năng lượng có thể ưu 

tiên báo cáo về các sáng kiến đã triển khai trong giai đoạn báo cáo, và có 
khả năng đóng góp đáng kể cho việc giảm tiêu thụ năng lượng

Ví dụ:
Một công ty ngành du lịch tại Singapore báo cáo các sáng kiến tiết kiệm 

Năng lượng G4-EN6

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 Genting Singapore
Tham khảo Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 Genting Singapore
Tham khảo Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

“Ngoài những sáng kiến trên, các tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên tầng thượng của 
phim trường trong Universal Studios Singapore để hỗ trợ các nhu cầu năng lượng của xe, 679.911 kWh 
điện được tạo ra trong năm 2015, tương đương với cấp điện cho khu HDB 135 căn hộ 4 phòng của 
Singapore cho một năm. 

Để hiểu biết toàn diện về hiệu quả hoạt động môi trường của chúng tôi, chúng tôi đã đo lường mức tiêu 
thụ năng lượng từ các hoạt động thượng nguồn và cuối nguồn được lựa chọn liên quan đến hoạt động 
của chúng tôi. Thông tin này được tóm tắt trong hình sau. Các hoạt động này đạt mức cắt giảm cả về sử 
dụng năng lượng và cường độ, chủ yếu là do cắt giảm các chuyến đi công tác trong năm 2015.”

Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả (tiếp)

Năng lượng tiêu thụ (tính trên TJ)
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Tiếp tục các nỗ lực trong năm 2014 thực hiện hiệu chỉnh
và chuyển đổi hệ thống chiếu sang sử dụng công nghệ LED

Lắp đặt hệ thống giám sát phụ trợ online

Sáng kiến Địa điểm
hoạt động

Năng lượng
tiết kiệm (GWh)
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Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo những cắt giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ đã 

bán đạt được trong giai đoạn báo cáo, theo đơn vị Jun hoặc các bội số.
b.  Báo cáo cơ sở tính toán những cắt giảm trong tiêu thụ năng lượng chẳng 

hạn như năm mốc hoặc mốc khởi điểm và lý do hợp lý cho việc chọn cơ 
sở đó.

c.   Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số : 
1.   Xác định dữ liệu hiện có, ví dụ các tiêu chuẩn ngành.
2.  Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng để tính 

toán và đo lường mức giảm tiêu thụ năng lượng.

Ví dụ:
Một công ty ngành đồ uống Thái lan công bố các sáng kiến tiết kiệm năng 
lượng và kết quả của các sáng kiến này. 

Ghi chú: 
1.  Mức giảm tiêu thụ năng lượng là kết quả của năng lực sản xuất hoặc 

thuê ngoài giảm sút không được bao gồm trong Chỉ số này.
2. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3.   Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các phép đo nội bộ của tổ chức hoặc 

từ nhà cung cấp đối với thông số kỹ thuật tiêu thụ năng lượng của máy 
móc hay sáng kiến thay thể bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

“Các giả thuyết được sử dụng
Lưu ý 1: Tham chiếu theo Hướng dẫn 2006 IPCC về kiểm kê phát thải khí và các hệ số 
phát thải theo tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính GHG Protocol
Lưu ý 2: Sử dụng mức di chuyển trung bình hàng ngày trong giao nhận bằng xe tải
Lưu ý 3: Khách hàng di chuyển bằng máy bay, phương tiện hoặc xe buýt của công ty
Lưu ý 4: Sử dụng hệ thống báo cáo cơ quan quản lý trong thống kê phương tiện hàng 
năm, khoảng cách di chuyển trung bình các chuyến công tác từ trung tâm qua 
Sentosa, và lịch trình công việc GENS’ giám sát đi lại của nhân viên”

Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả (tiếp)

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành yêu cầu báo cáo chi tiết về kết quả dự kiến và 
thực tế hàng năm về tiết kiệm năng lượng. Phải cung cấp chi tiết về các nguồn 
nhiên liệu đã tiết kiệm (ví dụ than đá, dầu mazut, dầu diesel, xăng và điện).
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 4, Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

ngày 17 tháng 6 năm 2010
 Điều 10, 13 và 25, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 

quy định chi tiết Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
 Điều 5, 7 và 14, Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2012 về kế 

hoạch thực hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và kiểm toán 
năng lượng

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 Genting Singapore
Tham khảo Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Kết quả của
các sáng kiến này

Sáng kiến
“Dựa trên mối quan tâm rộng rãi về sự khan hiếm năng lượng và giá cả gia tăng, 
ThaiBev đã tham gia dự án thí điểm về quản lý năng lượng được thúc đẩy bởi Tổ chức 
Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO). Nhà máy của Sura Bangyikhan đã 
được chọn là nhà máy thí điểm của dự án trong năm 2013. Tiếp đó là nhà máy của 
Công ty TNHH Red Bull Distillery (1988) vào năm 2014 và nhà máy của Công ty TNHH 
Fuangfuanant trong năm 2015.

Ngoài ra, chúng tôi hướng đến quá trình cải tiến liên tục về hiệu quả sử dụng năng 
lượng như:

 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ năng lượng và giảm thiểu lãng phí năng lượng; ví dụ, 
tái sử dụng nhiệt thải từ khí ammoniac để làm nóng nước thẩm thấu ngược trước 
khi đưa vào lò hơi. Phương pháp này giúp giảm lượng năng lượng sử dụng trong 
gia nhiệt nước thẩm thấu ngược và giảm lãng phí năng lượng từ hệ thống.

Năng lượng G4-EN7

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 ThaiBev 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Năng lượng G4-EN6
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Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo những cắt giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ đã 

bán đạt được trong giai đoạn báo cáo, theo đơn vị Jun hoặc các bội số.
b.  Báo cáo cơ sở tính toán những cắt giảm trong tiêu thụ năng lượng chẳng 

hạn như năm mốc hoặc mốc khởi điểm và lý do hợp lý cho việc chọn cơ 
sở đó.

c.   Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số : 
1.   Xác định dữ liệu hiện có, ví dụ các tiêu chuẩn ngành.
2.  Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng để tính 

toán và đo lường mức giảm tiêu thụ năng lượng.

Ví dụ:
Một công ty ngành đồ uống Thái lan công bố các sáng kiến tiết kiệm năng 
lượng và kết quả của các sáng kiến này. 

Ghi chú: 
1.  Mức giảm tiêu thụ năng lượng là kết quả của năng lực sản xuất hoặc 

thuê ngoài giảm sút không được bao gồm trong Chỉ số này.
2. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3.   Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các phép đo nội bộ của tổ chức hoặc 

từ nhà cung cấp đối với thông số kỹ thuật tiêu thụ năng lượng của máy 
móc hay sáng kiến thay thể bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

“Các giả thuyết được sử dụng
Lưu ý 1: Tham chiếu theo Hướng dẫn 2006 IPCC về kiểm kê phát thải khí và các hệ số 
phát thải theo tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính GHG Protocol
Lưu ý 2: Sử dụng mức di chuyển trung bình hàng ngày trong giao nhận bằng xe tải
Lưu ý 3: Khách hàng di chuyển bằng máy bay, phương tiện hoặc xe buýt của công ty
Lưu ý 4: Sử dụng hệ thống báo cáo cơ quan quản lý trong thống kê phương tiện hàng 
năm, khoảng cách di chuyển trung bình các chuyến công tác từ trung tâm qua 
Sentosa, và lịch trình công việc GENS’ giám sát đi lại của nhân viên”

Tiết kiệm năng lượng bằng các sáng kiến sử dụng
năng lượng hiệu quả (tiếp)

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành yêu cầu báo cáo chi tiết về kết quả dự kiến và 
thực tế hàng năm về tiết kiệm năng lượng. Phải cung cấp chi tiết về các nguồn 
nhiên liệu đã tiết kiệm (ví dụ than đá, dầu mazut, dầu diesel, xăng và điện).
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 4, Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

ngày 17 tháng 6 năm 2010
 Điều 10, 13 và 25, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 

quy định chi tiết Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
 Điều 5, 7 và 14, Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2012 về kế 

hoạch thực hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và kiểm toán 
năng lượng

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 Genting Singapore
Tham khảo Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Kết quả của
các sáng kiến này

Sáng kiến
“Dựa trên mối quan tâm rộng rãi về sự khan hiếm năng lượng và giá cả gia tăng, 
ThaiBev đã tham gia dự án thí điểm về quản lý năng lượng được thúc đẩy bởi Tổ chức 
Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO). Nhà máy của Sura Bangyikhan đã 
được chọn là nhà máy thí điểm của dự án trong năm 2013. Tiếp đó là nhà máy của 
Công ty TNHH Red Bull Distillery (1988) vào năm 2014 và nhà máy của Công ty TNHH 
Fuangfuanant trong năm 2015.

Ngoài ra, chúng tôi hướng đến quá trình cải tiến liên tục về hiệu quả sử dụng năng 
lượng như:

 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ năng lượng và giảm thiểu lãng phí năng lượng; ví dụ, 
tái sử dụng nhiệt thải từ khí ammoniac để làm nóng nước thẩm thấu ngược trước 
khi đưa vào lò hơi. Phương pháp này giúp giảm lượng năng lượng sử dụng trong 
gia nhiệt nước thẩm thấu ngược và giảm lãng phí năng lượng từ hệ thống.

Năng lượng G4-EN7

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 ThaiBev 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Năng lượng G4-EN6
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Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo Phát triển Bền vững Masan Resources 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Năng lượng G4-EN7

 Nâng cao hiệu quả năng lượng của máy móc, thiết bị; ví dụ, việc thiết kế lại hệ 
thống phân phối nhiệt của dự án Wort Kettle Project có thể là giảm lượng hơi 
nước được sử dụng trong quá trình sản xuất bia. Hệ thống lưu thông Wort cũng 
giúp giảm lượng Dimethyl sul�de (DMS) trung bình tại wort làm mát và nâng cao 
hiệu quả sử dụng hop, từ đó cải thiện về cả chất lượng và chi phí.

 Giới thiệu Nguyên tắc Bảo dưỡng sản xuất Tổng thể (TPM) để hỗ trợ hiệu quả máy 
móc cũng như tiết kiệm năng lượng”

Kết quả
“Chúng tôi đã lắp đặt các hệ thống nén hơi (MVR) tại Nhà máy Sura Bangyikhan ở 
Pathum Thani. Công nghệ mới nhất này giúp giảm bớt việc sử dụng dầu nhiên liệu 
nặng để sản xuất hơi nước ở mức 13.5 triệu lít, tương đương với 615.5 triệu MJ nhiệt. 
Hơn nữa, việc này còn giúp giảm thiểu những tác động từ khí thải và chất thải đến 
cộng đồng.”

Ghi chú:
1. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
2.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các phép kiểm tra sản phẩm hoặc 

các phép đo nội bộ doanh nghiệp, nghiên cứu các mô hình sử dụng, 
các đánh giá vòng đời và các tiêu chuẩn ngành. 

 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 ThaiBev 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Công bố thông tin gì:
a.  Báo cáo tổng khối lượng nước thu về từ các nguồn sau:

• nước bề mặt, bao gồm nước từ các vùng đầm lầy, sông, hồ, và đại  
dương;

• nước ngầm
• nước mưa do tổ chức thu thập trực tiếp và lưu trữ
• nước thải từ tổ chức khác
• các nguồn cấp nước hoặc cơ sở tiện ích nước của thành phố

b.  Báo cáo lượng nước sử dụng theo các quy trình hoạt động, nếu có thể.
c.  Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng. Có thể 

tham khảo Hướng dẫn công bố lượng nước cho doanh nghiệp khi công 
bố thông tin về nước

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Báo cáo tổng khối lượng nước thu về từ mọi nguồn nước.
2.  Báo cáo khối lượng nước sử dụng theo các quy trình hoạt động
3.  Xác định các tính toán có được ước tính, làm mẫu hoặc có nguồn gốc từ 

các phép đo trực tiếp hay không.

Ví dụ:
Một công ty ngành khai thác mỏ công bố tổng lượng nước khai thác và 
lượng nước sử dụng trong năm.

Quản lý sử dụng nước (triệu lít)

Tổng lượng nước đạt được (triệu lít)

Nước mặt (Nước Sông Công)

Nước ngầm

Nước tháo khô mỏ
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Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Kết quả của
các sáng kiến này Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng



Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo Phát triển Bền vững Masan Resources 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Năng lượng G4-EN7

 Nâng cao hiệu quả năng lượng của máy móc, thiết bị; ví dụ, việc thiết kế lại hệ 
thống phân phối nhiệt của dự án Wort Kettle Project có thể là giảm lượng hơi 
nước được sử dụng trong quá trình sản xuất bia. Hệ thống lưu thông Wort cũng 
giúp giảm lượng Dimethyl sul�de (DMS) trung bình tại wort làm mát và nâng cao 
hiệu quả sử dụng hop, từ đó cải thiện về cả chất lượng và chi phí.

 Giới thiệu Nguyên tắc Bảo dưỡng sản xuất Tổng thể (TPM) để hỗ trợ hiệu quả máy 
móc cũng như tiết kiệm năng lượng”

Kết quả
“Chúng tôi đã lắp đặt các hệ thống nén hơi (MVR) tại Nhà máy Sura Bangyikhan ở 
Pathum Thani. Công nghệ mới nhất này giúp giảm bớt việc sử dụng dầu nhiên liệu 
nặng để sản xuất hơi nước ở mức 13.5 triệu lít, tương đương với 615.5 triệu MJ nhiệt. 
Hơn nữa, việc này còn giúp giảm thiểu những tác động từ khí thải và chất thải đến 
cộng đồng.”

Ghi chú:
1. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
2.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các phép kiểm tra sản phẩm hoặc 

các phép đo nội bộ doanh nghiệp, nghiên cứu các mô hình sử dụng, 
các đánh giá vòng đời và các tiêu chuẩn ngành. 

 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2014 ThaiBev 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Công bố thông tin gì:
a.  Báo cáo tổng khối lượng nước thu về từ các nguồn sau:

• nước bề mặt, bao gồm nước từ các vùng đầm lầy, sông, hồ, và đại  
dương;

• nước ngầm
• nước mưa do tổ chức thu thập trực tiếp và lưu trữ
• nước thải từ tổ chức khác
• các nguồn cấp nước hoặc cơ sở tiện ích nước của thành phố

b.  Báo cáo lượng nước sử dụng theo các quy trình hoạt động, nếu có thể.
c.  Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng. Có thể 

tham khảo Hướng dẫn công bố lượng nước cho doanh nghiệp khi công 
bố thông tin về nước

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Báo cáo tổng khối lượng nước thu về từ mọi nguồn nước.
2.  Báo cáo khối lượng nước sử dụng theo các quy trình hoạt động
3.  Xác định các tính toán có được ước tính, làm mẫu hoặc có nguồn gốc từ 

các phép đo trực tiếp hay không.

Ví dụ:
Một công ty ngành khai thác mỏ công bố tổng lượng nước khai thác và 
lượng nước sử dụng trong năm.

Quản lý sử dụng nước (triệu lít)

Tổng lượng nước đạt được (triệu lít)

Nước mặt (Nước Sông Công)

Nước ngầm
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Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng; Kết quả của
các sáng kiến này Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng



Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng (tiếp)

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành yêu cầu báo cáo về lượng nước tiêu thụ hàng 
năm. Bắt buộc phải cung cấp chi tiết về tổng lượng nước tiêu thụ.
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 28, 39 và 43 của Luật số 17/2012/QH13 về bảo vệ nguồn tài nguyên 

nước ngày 21 tháng 6 năm 2012
 Điều 3 và Điều 25 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường
 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 qui định việc đăng 

ký khai thác nước ngầm, giấy phép tài nguyên nước
 Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 và Thông tư liên tịch 

số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải

Ghi chú:
1. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
2.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các phép đo, hóa đơn, tính toán trên 

số liệu đo đếm sẵn có (hoặc tham chiếu), chuyển đổi hoặc ước tính. 
Nguồn cung cấp có thể từ bộ phận thanh toán, kế toán, quản trị mua 
sắm, chuỗi cung ứng hoặc các hồ sơ từ khu vực sản xuất của tổ chức.

“Nhu cầu nước mặt cấp cho Nhà máy chủ yếu được lấy từ Sông Công, với công suất 
3khai thác cho phép 4.800 m  /ngày. Lưu lượng nước khai thác từ nguồn này chiếm 

khoảng 10 – 11% tổng lưu lượng khai thác phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Trong năm 2015, tổng lượng nước mặt khai thác là 1.416 triệu lít, so với 1.332 triệu lít 
trong năm 2014. Mức tăng nhẹ này phản ánh công suất vận hành tại Nhà máy cũng 
như việc cải thiện hiệu suất hoạt động.”

Năng lượng G4-EN8

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo Phát triển Bền vững Masan Resources 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn
và tái sử dụng

Công bố thông tin gì: 
a.    Báo cáo tổng thể tích nước tổ chức đã tái chế và tái sử dụng.
b.   Báo cáo tổng thể tích nước đã tái chế và tái sử dụng theo tỉ lệ phần trăm 

so với tổng thể tích nước thu về được báo cáo theo Chỉ số G4-EN8.
c.    Báo cáo chi phí tiết kiệm được từ việc tuần hoàn và tái sử dụng nước.
d.    Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định các khu vực hoạt động chính nơi nước được tái chế và tái sử 

dụng. 
2.    Báo cáo tổng thể tích nước đã tái chế và tái sử dụng.
3.   Nếu không có đồng hồ đo nước hoặc đo lưu lượng nước, cần ước tính 

theo mô hình.

Ví dụ:
Một công ty khai thác mỏ báo cáo tổng khối lượng nước đạt được theo các 
nguồn, sau đó tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước được tuần hoàn và tái sử 
dụng được báo cáo.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2015 Masan Resources
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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Nguồn cung nước và lượng nước sử dụng (tiếp)

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành yêu cầu báo cáo về lượng nước tiêu thụ hàng 
năm. Bắt buộc phải cung cấp chi tiết về tổng lượng nước tiêu thụ.
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 28, 39 và 43 của Luật số 17/2012/QH13 về bảo vệ nguồn tài nguyên 

nước ngày 21 tháng 6 năm 2012
 Điều 3 và Điều 25 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường
 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 qui định việc đăng 

ký khai thác nước ngầm, giấy phép tài nguyên nước
 Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 và Thông tư liên tịch 

số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải

Ghi chú:
1. Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài 1

chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
2.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các phép đo, hóa đơn, tính toán trên 

số liệu đo đếm sẵn có (hoặc tham chiếu), chuyển đổi hoặc ước tính. 
Nguồn cung cấp có thể từ bộ phận thanh toán, kế toán, quản trị mua 
sắm, chuỗi cung ứng hoặc các hồ sơ từ khu vực sản xuất của tổ chức.

“Nhu cầu nước mặt cấp cho Nhà máy chủ yếu được lấy từ Sông Công, với công suất 
3khai thác cho phép 4.800 m  /ngày. Lưu lượng nước khai thác từ nguồn này chiếm 

khoảng 10 – 11% tổng lưu lượng khai thác phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Trong năm 2015, tổng lượng nước mặt khai thác là 1.416 triệu lít, so với 1.332 triệu lít 
trong năm 2014. Mức tăng nhẹ này phản ánh công suất vận hành tại Nhà máy cũng 
như việc cải thiện hiệu suất hoạt động.”

Năng lượng G4-EN8

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo Phát triển Bền vững Masan Resources 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn
và tái sử dụng

Công bố thông tin gì: 
a.    Báo cáo tổng thể tích nước tổ chức đã tái chế và tái sử dụng.
b.   Báo cáo tổng thể tích nước đã tái chế và tái sử dụng theo tỉ lệ phần trăm 

so với tổng thể tích nước thu về được báo cáo theo Chỉ số G4-EN8.
c.    Báo cáo chi phí tiết kiệm được từ việc tuần hoàn và tái sử dụng nước.
d.    Báo cáo các tiêu chuẩn, phương pháp và giả thiết được sử dụng.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định các khu vực hoạt động chính nơi nước được tái chế và tái sử 

dụng. 
2.    Báo cáo tổng thể tích nước đã tái chế và tái sử dụng.
3.   Nếu không có đồng hồ đo nước hoặc đo lưu lượng nước, cần ước tính 

theo mô hình.

Ví dụ:
Một công ty khai thác mỏ báo cáo tổng khối lượng nước đạt được theo các 
nguồn, sau đó tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước được tuần hoàn và tái sử 
dụng được báo cáo.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2015 Masan Resources
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn
và tái sử dụng (tiếp)

“Trong năm 2015, Công ty đã tái sử dụng 10.433 triệu lít, so với 10.394 triệu lít trong 
năm 2014, chiếm tới 83% tổng lượng nước cung cấp cho Nhà máy.”

Ghi chú: 
1.  Nước xám, là nước mưa thu được và nước thải từ các hoạt động của hộ 

gia đình như là rửa bát đĩa, giặt giũ và tắm rửa), nằm trong chỉ số này. 
2.  Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài chính, 

ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các hóa đơn, phép đo, tính toán trên 

số liệu đo đếm, chuyển đổi hoặc ước tính. Nguồn cung cấp có thể từ bộ 
phận thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc các 
hồ sơ từ khu vực sản xuất của tổ chức.

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành yêu cầu báo cáo về lượng nước tiêu thụ 
hàng năm. Bắt buộc phải cung cấp chi tiết về tổng lượng nước tiêu thụ. 
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 28, 39 và 43 của Luật số 17/2012/QH13 về bảo vệ nguồn tài nguyên 

nước ngày 21 tháng 6 năm 2012
 Điều 3 và Điều 25 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 qui định việc 

đăng ký khai thác nước ngầm, giấy phép tài nguyên nước
 Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 và Thông tư liên 

tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 về phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2015 Masan Resources
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Nước G4-EN10

Số lần doanh nghiệp bị phạt do không tuân thủ các
quy định pháp luật về môi trường

Công bố thông tin gì: 
a.   Báo cáo về các khoản tiền phạt đáng kể và lần phạt phi tiền tệ 
b. Nếu tổ chức chưa xác định được bất kỳ hành vi không tuân thủ luật hoặc 1

các quy định nào thì chỉ cần báo cáo tóm tắt về tình hình này.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định các hình phạt hành chính hoặc tư pháp đối với việc không tuân 

thủ luật pháp và quy định về môi trường, bao gồm, tối thiểu:
• Các tuyên bố, công ước, và hiệp ước quốc tế cũng như các quy định 

của quốc gia, tiểu quốc gia, khu vực và địa phương. Bao gồm các 
trường hợp không tuân thủ liên quan đến các sự cố tràn như đã công 
bố theo G4-EN24 mà đáp ứng các tiêu chí dành cho G4-EN29.

• Các hiệp định môi trường tự nguyện với các cơ quan kiểm soát đã 
được xem là ràng buộc và được phát triển để thay thế cho việc triển 
khai các quy định mới. Theo luật pháp một số khu vực, những hiệp 
định như vậy được gọi là ‘thỏa ước’’.

• Các vụ kiện được đưa ra đối với tổ chức thông qua việc sử dụng cơ chế 
tranh chấp quốc tế hoặc cơ chế tranh chấp quốc gia do cơ quan thẩm 
quyền chính phủ giám sát

Ví dụ:
Một công ty ngành xăng dầu báo cáo số tiền phạt đã nộp hàng năm.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm Doanh nghiệp PGECorp 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tuân thủ G4-EN29

2014

6 5

90% 93%

218 134

$64,244 $3,100

341 571

33 40

2,508 5,633

Các biện pháp Cấp 1

Tỷ lệ phần trăm các cuộc thanh tra không có
biện pháp can thiệp pháp lý bằng văn bản

Số lần được thả/số lần vượt định mức

Số lần thanh tra của nhà chức trách
Số cuộc kiểm toán đã thực hiện (Kiểm toán
Hệ thống và Rà soát Cơ sở toàn diện)
Số lần tự đánh giá đã thực hiện

Số tiền phạt đã nộp

2013
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Tỷ lệ phần trăm và tổng thể tích nước được tuần hoàn
và tái sử dụng (tiếp)

“Trong năm 2015, Công ty đã tái sử dụng 10.433 triệu lít, so với 10.394 triệu lít trong 
năm 2014, chiếm tới 83% tổng lượng nước cung cấp cho Nhà máy.”

Ghi chú: 
1.  Nước xám, là nước mưa thu được và nước thải từ các hoạt động của hộ 

gia đình như là rửa bát đĩa, giặt giũ và tắm rửa), nằm trong chỉ số này. 
2.  Chỉ số này không bắt buộc với các doanh nghiệp trong ngành tài chính, 

ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
3.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các hóa đơn, phép đo, tính toán trên 

số liệu đo đếm, chuyển đổi hoặc ước tính. Nguồn cung cấp có thể từ bộ 
phận thanh toán, kế toán, quản trị mua sắm, chuỗi cung ứng hoặc các 
hồ sơ từ khu vực sản xuất của tổ chức.

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành yêu cầu báo cáo về lượng nước tiêu thụ 
hàng năm. Bắt buộc phải cung cấp chi tiết về tổng lượng nước tiêu thụ. 
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 28, 39 và 43 của Luật số 17/2012/QH13 về bảo vệ nguồn tài nguyên 

nước ngày 21 tháng 6 năm 2012
 Điều 3 và Điều 25 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 qui định việc 

đăng ký khai thác nước ngầm, giấy phép tài nguyên nước
 Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 và Thông tư liên 

tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 về phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững 2015 Masan Resources
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Nước G4-EN10

Số lần doanh nghiệp bị phạt do không tuân thủ các
quy định pháp luật về môi trường

Công bố thông tin gì: 
a.   Báo cáo về các khoản tiền phạt đáng kể và lần phạt phi tiền tệ 
b. Nếu tổ chức chưa xác định được bất kỳ hành vi không tuân thủ luật hoặc 1

các quy định nào thì chỉ cần báo cáo tóm tắt về tình hình này.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định các hình phạt hành chính hoặc tư pháp đối với việc không tuân 

thủ luật pháp và quy định về môi trường, bao gồm, tối thiểu:
• Các tuyên bố, công ước, và hiệp ước quốc tế cũng như các quy định 

của quốc gia, tiểu quốc gia, khu vực và địa phương. Bao gồm các 
trường hợp không tuân thủ liên quan đến các sự cố tràn như đã công 
bố theo G4-EN24 mà đáp ứng các tiêu chí dành cho G4-EN29.

• Các hiệp định môi trường tự nguyện với các cơ quan kiểm soát đã 
được xem là ràng buộc và được phát triển để thay thế cho việc triển 
khai các quy định mới. Theo luật pháp một số khu vực, những hiệp 
định như vậy được gọi là ‘thỏa ước’’.

• Các vụ kiện được đưa ra đối với tổ chức thông qua việc sử dụng cơ chế 
tranh chấp quốc tế hoặc cơ chế tranh chấp quốc gia do cơ quan thẩm 
quyền chính phủ giám sát

Ví dụ:
Một công ty ngành xăng dầu báo cáo số tiền phạt đã nộp hàng năm.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm Doanh nghiệp PGECorp 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tuân thủ G4-EN29

2014

6 5

90% 93%

218 134

$64,244 $3,100

341 571

33 40

2,508 5,633

Các biện pháp Cấp 1

Tỷ lệ phần trăm các cuộc thanh tra không có
biện pháp can thiệp pháp lý bằng văn bản

Số lần được thả/số lần vượt định mức

Số lần thanh tra của nhà chức trách
Số cuộc kiểm toán đã thực hiện (Kiểm toán
Hệ thống và Rà soát Cơ sở toàn diện)
Số lần tự đánh giá đã thực hiện

Số tiền phạt đã nộp

2013
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Tuân thủ G4-EN29

Số lần doanh nghiệp bị phạt do không tuân thủ các
quy định pháp luật về môi trường (tiếp)

“Số tiền phạt này [tiền phạt đã nộp] bao gồm 3,6 triệu $ mà PG & E trả để giải quyết 
một cáo buộc vi phạm Lệnh Vệ sinh do Ban Quản lý chất lượng nước Lahontan ban 
hành liên quan đến chùm crom ở Hinckley. Vi phạm bị cáo buộc đã được giải quyết 
bằng thỏa thuận, theo đó 1,8 triệu $ đã được nộp cho nhà nước, còn lại 1,8 triệu $ đã 
được đưa tới một dự án môi trường tăng cường ở khu vực Hinkley."

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
việc tuân thủ môi trường như đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi 
trường, chi tiết về các nguồn ô nhiễm, quản lý nước thải và chất thải hoặc kiểm 
toán môi trường và kết quả kiểm tra. Thông tin chi tiết về các điều kiện ô nhiễm 
do không tuân thủ và các hình phạt hành chính được công bố theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền.     
Nguồn văn bản pháp quy:

•   Điều 131 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 
năm 2014

•    Điều 1, 38 và 61 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2013 về các hình phạt đối với hành vi vi phạm các quy định bảo vệ môi 
trường

Ghi chú: 
1.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các kết quả kiểm toán, các hệ thống 

theo dõi theo quy định có thể từ các đơn vị pháp chế hoặc quản lý an 
toàn sức khỏe môi trường. Giá trị bằng tiền các khoản nộp phạt vi 
phạm thường được cung cấp bởi bộ phận kế toán.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm Doanh nghiệp PGECorp 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Công bố thông tin gì: 
a.   Báo cáo về các khoản tiền phạt đáng kể và lần phạt phi tiền tệ theo:

• Tổng giá trị bằng tiền của các khoản tiền phạt lớn 
• Tông số lần bị phê bình, kiểm điểm (không bị phạt tiền)
• Các vụ việc được đưa ra thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp 

b.   Nếu tổ chức chưa xác định được bất kỳ hành vi không tuân thủ luật hoặc 
các quy định nào thì chỉ cần báo cáo tóm tắt về tình hình này.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định các hình phạt hành chính hoặc tư pháp đối với việc không tuân 

thủ luật pháp và quy định về môi trường, bao gồm, tối thiểu:
• Các tuyên bố, công ước, và hiệp ước quốc tế cũng như các quy định 

của quốc gia, tiểu quốc gia, khu vực và địa phương. Bao gồm các 
trường hợp không tuân thủ liên quan đến các sự cố tràn như đã công 
bố theo G4-EN24 mà đáp ứng các tiêu chí dành cho G4-EN29.

• Các hiệp định môi trường tự nguyện với các cơ quan kiểm soát đã 
được xem là ràng buộc và được phát triển để thay thế cho việc triển 
khai các quy định mới. Theo luật pháp một số khu vực, những hiệp 
định như vậy được gọi là  “thỏa ước’’.

• Các vụ kiện được đưa ra đối với tổ chức thông qua việc sử dụng cơ chế 
tranh chấp quốc tế hoặc cơ chế tranh chấp quốc gia do cơ quan thẩm 
quyền chính phủ giám sát

Ví dụ:
Một công ty bất động sản trong vùng Đông Nam Á (SEA) báo cáo về số lần 
không tuân thủ qui định về môi trường mà dẫn đến nộp phạt.

Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và
qui định về môi trường

Tuân thủ G4-EN29

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Keppel Land 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

“Trong năm 2014, ba dự án ở Singapore đã bị phạt tổng cộng $140,000 vì đã vượt quá 
mức độ tiếng ồn cho phép và các trường hợp muỗi sinh sản tại các địa điểm công 
trường xây dựng. Số tiền phạt đươc đưa ra đối với nhà thầu chính của Công ty. Các 
phương án để giảm thiểu đã được triển khai để tránh trường hợp tái diễn.”
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Tuân thủ G4-EN29

Số lần doanh nghiệp bị phạt do không tuân thủ các
quy định pháp luật về môi trường (tiếp)

“Số tiền phạt này [tiền phạt đã nộp] bao gồm 3,6 triệu $ mà PG & E trả để giải quyết 
một cáo buộc vi phạm Lệnh Vệ sinh do Ban Quản lý chất lượng nước Lahontan ban 
hành liên quan đến chùm crom ở Hinckley. Vi phạm bị cáo buộc đã được giải quyết 
bằng thỏa thuận, theo đó 1,8 triệu $ đã được nộp cho nhà nước, còn lại 1,8 triệu $ đã 
được đưa tới một dự án môi trường tăng cường ở khu vực Hinkley."

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
việc tuân thủ môi trường như đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi 
trường, chi tiết về các nguồn ô nhiễm, quản lý nước thải và chất thải hoặc kiểm 
toán môi trường và kết quả kiểm tra. Thông tin chi tiết về các điều kiện ô nhiễm 
do không tuân thủ và các hình phạt hành chính được công bố theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền.     
Nguồn văn bản pháp quy:

•   Điều 131 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 
năm 2014

•    Điều 1, 38 và 61 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2013 về các hình phạt đối với hành vi vi phạm các quy định bảo vệ môi 
trường

Ghi chú: 
1.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các kết quả kiểm toán, các hệ thống 

theo dõi theo quy định có thể từ các đơn vị pháp chế hoặc quản lý an 
toàn sức khỏe môi trường. Giá trị bằng tiền các khoản nộp phạt vi 
phạm thường được cung cấp bởi bộ phận kế toán.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Trách nhiệm Doanh nghiệp PGECorp 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Công bố thông tin gì: 
a.   Báo cáo về các khoản tiền phạt đáng kể và lần phạt phi tiền tệ theo:

• Tổng giá trị bằng tiền của các khoản tiền phạt lớn 
• Tông số lần bị phê bình, kiểm điểm (không bị phạt tiền)
• Các vụ việc được đưa ra thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp 

b.   Nếu tổ chức chưa xác định được bất kỳ hành vi không tuân thủ luật hoặc 
các quy định nào thì chỉ cần báo cáo tóm tắt về tình hình này.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định các hình phạt hành chính hoặc tư pháp đối với việc không tuân 

thủ luật pháp và quy định về môi trường, bao gồm, tối thiểu:
• Các tuyên bố, công ước, và hiệp ước quốc tế cũng như các quy định 

của quốc gia, tiểu quốc gia, khu vực và địa phương. Bao gồm các 
trường hợp không tuân thủ liên quan đến các sự cố tràn như đã công 
bố theo G4-EN24 mà đáp ứng các tiêu chí dành cho G4-EN29.

• Các hiệp định môi trường tự nguyện với các cơ quan kiểm soát đã 
được xem là ràng buộc và được phát triển để thay thế cho việc triển 
khai các quy định mới. Theo luật pháp một số khu vực, những hiệp 
định như vậy được gọi là  “thỏa ước’’.

• Các vụ kiện được đưa ra đối với tổ chức thông qua việc sử dụng cơ chế 
tranh chấp quốc tế hoặc cơ chế tranh chấp quốc gia do cơ quan thẩm 
quyền chính phủ giám sát

Ví dụ:
Một công ty bất động sản trong vùng Đông Nam Á (SEA) báo cáo về số lần 
không tuân thủ qui định về môi trường mà dẫn đến nộp phạt.

Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và
qui định về môi trường

Tuân thủ G4-EN29

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Keppel Land 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

“Trong năm 2014, ba dự án ở Singapore đã bị phạt tổng cộng $140,000 vì đã vượt quá 
mức độ tiếng ồn cho phép và các trường hợp muỗi sinh sản tại các địa điểm công 
trường xây dựng. Số tiền phạt đươc đưa ra đối với nhà thầu chính của Công ty. Các 
phương án để giảm thiểu đã được triển khai để tránh trường hợp tái diễn.”
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Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và
qui định về môi trường (tiếp)

Tuân thủ G4-EN29

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Keppel Land 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
việc tuân thủ môi trường như đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi 
trường, chi tiết về các nguồn ô nhiễm, quản lý nước thải và chất thải hoặc kiểm 
toán môi trường và kết quả kiểm tra. Thông tin chi tiết về các điều kiện ô nhiễm 
do không tuân thủ và các hình phạt hành chính được công bố theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền.     
Nguồn văn bản pháp quy:

 Điều 131 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 
năm 2014

 Điều 1, 38 và 61 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2013 về các hình phạt đối với hành vi vi phạm các quy định bảo vệ môi 
trường

Ghi chú: 
1.  Nếu tổ chức chưa xác định được bất kỳ hành vi không tuân thủ luật 

hoặc các quy định nào thì chỉ cần báo cáo tóm tắt về tình hình này
2.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các kết quả kiểm toán, các hệ thống 

theo dõi theo quy định có thể từ các đơn vị pháp chế hoặc quản lý an 
toàn sức khỏe môi trường. Giá trị bằng tiền các khoản nộp phạt vi phạm 
thường được cung cấp bởi bộ phận kế toán.

Số lượng người lao động
và mức lương trung bình của người lao động

Hồ sơ Tổ chức G4-10

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Genting Singapore 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Số lượng người lao động
Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo tổng số người lao động theo hợp đồng tuyển dụng (biên chế, 

hợp đồng dài hạn, ngắn hạn) và theo giới tính.
b.  Báo cáo tổng số người lao động dài hạn theo loại hình tuyển dụng và theo 

giới tính.
c.  Báo cáo tổng lực lượng lao động theo số người lao động và người lao 

động được giám sát và theo giới tính.
d.   Báo cáo tổng lực lượng lao động theo khu vực và theo giới tính.
e.  Báo cáo tỷ lệ thực tế công việc của tổ chức do người lao động được luật 

pháp công nhận là tự doanh hoặc do các cá nhân không phải là người lao 
động hoặc người lao động được giám sát, bao gồm người lao động và 
người lao động được giám sát của nhà thầu.

f.   Báo cáo bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào trong số lượng tuyển dụng (bao 
gồm những thay đổi về tuyển dụng theo mùa trong các ngành du lịch 
hoặc nông nghiệp).

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.    Xác định tổng lực lượng lao động theo giới tính làm việc cho tổ chức vào 

cuối giai đoạn báo cáo
2.    Xác định loại hợp đồng và tình trạng toàn thời gian và bán thời gian của 

người lao động trên cơ sở các định nghĩa theo luật pháp quốc gia nơi họ 
làm việc.

3.    Trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong giai đoạn báo cáo, sử dụng các con 
số cuối giai đoạn báo cáo

4.    Đối với các cơ sở hoạt động nằm ngoài Việt Nam, tổng hợp và kết hợp các 
số liệu thống kê quốc gia để tính toán số liệu thống kê toàn cầu và bỏ 
qua những khác biệt trong các định nghĩa pháp lý về mối quan hệ toàn 
thời gian hoặc bán thời gian.

5.   Số lượng người lao động có thể được thể hiện bằng số đầu người hoặc 
Tương đương toàn thời gian (FTE). Phương pháp này được công bố và áp 
dụng nhất quán trong kỳ và giữa các kỳ.
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Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và
qui định về môi trường (tiếp)

Tuân thủ G4-EN29

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Keppel Land 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
việc tuân thủ môi trường như đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi 
trường, chi tiết về các nguồn ô nhiễm, quản lý nước thải và chất thải hoặc kiểm 
toán môi trường và kết quả kiểm tra. Thông tin chi tiết về các điều kiện ô nhiễm 
do không tuân thủ và các hình phạt hành chính được công bố theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền.     
Nguồn văn bản pháp quy:

 Điều 131 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 
năm 2014

 Điều 1, 38 và 61 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2013 về các hình phạt đối với hành vi vi phạm các quy định bảo vệ môi 
trường

Ghi chú: 
1.  Nếu tổ chức chưa xác định được bất kỳ hành vi không tuân thủ luật 

hoặc các quy định nào thì chỉ cần báo cáo tóm tắt về tình hình này
2.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các kết quả kiểm toán, các hệ thống 

theo dõi theo quy định có thể từ các đơn vị pháp chế hoặc quản lý an 
toàn sức khỏe môi trường. Giá trị bằng tiền các khoản nộp phạt vi phạm 
thường được cung cấp bởi bộ phận kế toán.

Số lượng người lao động
và mức lương trung bình của người lao động

Hồ sơ Tổ chức G4-10

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Genting Singapore 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Số lượng người lao động
Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo tổng số người lao động theo hợp đồng tuyển dụng (biên chế, 

hợp đồng dài hạn, ngắn hạn) và theo giới tính.
b.  Báo cáo tổng số người lao động dài hạn theo loại hình tuyển dụng và theo 

giới tính.
c.  Báo cáo tổng lực lượng lao động theo số người lao động và người lao 

động được giám sát và theo giới tính.
d.   Báo cáo tổng lực lượng lao động theo khu vực và theo giới tính.
e.  Báo cáo tỷ lệ thực tế công việc của tổ chức do người lao động được luật 

pháp công nhận là tự doanh hoặc do các cá nhân không phải là người lao 
động hoặc người lao động được giám sát, bao gồm người lao động và 
người lao động được giám sát của nhà thầu.

f.   Báo cáo bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào trong số lượng tuyển dụng (bao 
gồm những thay đổi về tuyển dụng theo mùa trong các ngành du lịch 
hoặc nông nghiệp).

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.    Xác định tổng lực lượng lao động theo giới tính làm việc cho tổ chức vào 

cuối giai đoạn báo cáo
2.    Xác định loại hợp đồng và tình trạng toàn thời gian và bán thời gian của 

người lao động trên cơ sở các định nghĩa theo luật pháp quốc gia nơi họ 
làm việc.

3.    Trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong giai đoạn báo cáo, sử dụng các con 
số cuối giai đoạn báo cáo

4.    Đối với các cơ sở hoạt động nằm ngoài Việt Nam, tổng hợp và kết hợp các 
số liệu thống kê quốc gia để tính toán số liệu thống kê toàn cầu và bỏ 
qua những khác biệt trong các định nghĩa pháp lý về mối quan hệ toàn 
thời gian hoặc bán thời gian.

5.   Số lượng người lao động có thể được thể hiện bằng số đầu người hoặc 
Tương đương toàn thời gian (FTE). Phương pháp này được công bố và áp 
dụng nhất quán trong kỳ và giữa các kỳ.
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Số lượng người lao động và
mức lương trung bình của người lao động (tiếp)

Mức lương trung bình của người lao động
Công bố thông tin gì: 
a.  Khi trả thù lao cho tỉ lệ lớn lực lượng lao động được tính dựa trên mức 

lương tính theo quy tắc tiền lương tối thiểu, cần báo cáo tỉ lệ của mức 
lương khởi điểm theo giới tính tại các địa điểm hoạt động trọng yếu so với 
mức lương tối thiểu.

b.  Báo cáo xem mức lương tối thiểu theo giới tính có được áp dụng hoặc 
khác nhau giữa các địa điểm hoạt động trọng yếu hay không. Trong 
trường hợp có nhiều mức lương tối thiểu khác nhau có thể được sử dụng 
để tham chiếu, báo cáo mức lương tối thiểu sẽ áp dụng.

c.  Báo cáo định nghĩa được sử dụng cho thuật ngữ “địa điểm hoạt động 
trọng yếu”.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định mức lương trung bình của người lao động theo cấp bậc và giới 

tính trong thời gian báo cáo
2.   Xác định và so sánh (theo tỷ lệ phần trăm) mức lương tối thiểu của địa  

phương với mức lương khởi điểm của tổ chức theo giới tính
3.   Với những tổ chức chỉ cung cấp công việc hưởng lương, quy đổi lương 

thành ước tính lương theo giờ.

Hiện diện trên thị trường G4-EC5

Ghi chú:
1. Trong một số trường hợp tổ chức có thể nêu rằng chỉ số này là yêu cầu bảo 1

mật và không công bố.
2.  Giải thích trường hợp công bố mức lương trung bình cần cao hơn mức 

lương tối thiểu theo quy định.
3.  Nguồn thông tin dữ liệu có thể từ các bộ phận tổ chức, tài chính kế toán.

“Biểu tiền lương của nhân viên không thuộc cấp quản lý được quy định trong các Thỏa 
ước tập thể với các công đoàn tương ứng. Theo Thỏa ước tập thể giữa Nestlé 
Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd. và Công đoàn Nhân viên ngành Công nghiệp thực 
phẩm, tỷ lệ phạm vi lương là từ RM900 (đối với loại 1) đến RM1,400 (đối với loại 11). Theo 
Thỏa ước tập thể giữa Nestlé Products Sdn. Bhd. và Công đoàn Quốc gia của Người lao 
động ngành Thương mại , tỷ lệ phạm vi lương là từ RM1,000 đến RM1,600. " 

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
số lượng người lao động và mức lương tại nơi làm việc và báo cáo cho Sở Lao 
động, Thương binh & Xã hội.     
Nguồn văn bản pháp quy:
 Điều 6, 93 và 103 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 

năm 2012
 Điều 8 của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2014 và Điều 6 của 

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 về hướng dẫn chi 
tiết thi hành Luật Lao động về việc làm.  

 Điều 7 của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và Điều 9 của Nghị định 50/2013/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về quản lý lao động, tiền lương và phụ cấp cho 
người lao động

 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 về hướng dẫn chi tiết 
thi hành các điều của Luật Lao động

Nữ Nam
Lương tối thiểu

hàng năm

78,758,213 813 1.15 93,632,418 794 1.00

35,547,182 1196 1.62 93,306,808 2916 1.00

Phân loại nhân viên Tính đầu
người

Tỉ lệ Lương tối thiểu
hàng năm

Tính đầu
người

Tỉ lệ

Cấp bậc Quản lý

Cấp bậc không quản lý

Ví dụ:
Một Chi nhánh công ty Malaysia tại Singapore công bố thông tin về tổng số 
nhân viên, tỷ lệ nghỉ việc theo giới tính.

Hồ sơ Tổ chức G4-10

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Genting Singapore 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Ví dụ:
Một công ty hàng tiêu dùng tại Malaysia công bố lương cơ bản hàng năm 
của nhân viên theo giới tính và tính đầu người 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Nestlé In Society 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Số lượng người lao động và
mức lương trung bình của người lao động (tiếp)

45Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội44 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội
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Dưới 20 tuổi 20-29 tuổi 30-39 tuổi 40-49 tuổi Trên 49 tuổi



Số lượng người lao động và
mức lương trung bình của người lao động (tiếp)

Mức lương trung bình của người lao động
Công bố thông tin gì: 
a.  Khi trả thù lao cho tỉ lệ lớn lực lượng lao động được tính dựa trên mức 

lương tính theo quy tắc tiền lương tối thiểu, cần báo cáo tỉ lệ của mức 
lương khởi điểm theo giới tính tại các địa điểm hoạt động trọng yếu so với 
mức lương tối thiểu.

b.  Báo cáo xem mức lương tối thiểu theo giới tính có được áp dụng hoặc 
khác nhau giữa các địa điểm hoạt động trọng yếu hay không. Trong 
trường hợp có nhiều mức lương tối thiểu khác nhau có thể được sử dụng 
để tham chiếu, báo cáo mức lương tối thiểu sẽ áp dụng.

c.  Báo cáo định nghĩa được sử dụng cho thuật ngữ “địa điểm hoạt động 
trọng yếu”.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định mức lương trung bình của người lao động theo cấp bậc và giới 

tính trong thời gian báo cáo
2.   Xác định và so sánh (theo tỷ lệ phần trăm) mức lương tối thiểu của địa  

phương với mức lương khởi điểm của tổ chức theo giới tính
3.   Với những tổ chức chỉ cung cấp công việc hưởng lương, quy đổi lương 

thành ước tính lương theo giờ.

Hiện diện trên thị trường G4-EC5

Ghi chú:
1. Trong một số trường hợp tổ chức có thể nêu rằng chỉ số này là yêu cầu bảo 1

mật và không công bố.
2.  Giải thích trường hợp công bố mức lương trung bình cần cao hơn mức 

lương tối thiểu theo quy định.
3.  Nguồn thông tin dữ liệu có thể từ các bộ phận tổ chức, tài chính kế toán.

“Biểu tiền lương của nhân viên không thuộc cấp quản lý được quy định trong các Thỏa 
ước tập thể với các công đoàn tương ứng. Theo Thỏa ước tập thể giữa Nestlé 
Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd. và Công đoàn Nhân viên ngành Công nghiệp thực 
phẩm, tỷ lệ phạm vi lương là từ RM900 (đối với loại 1) đến RM1,400 (đối với loại 11). Theo 
Thỏa ước tập thể giữa Nestlé Products Sdn. Bhd. và Công đoàn Quốc gia của Người lao 
động ngành Thương mại , tỷ lệ phạm vi lương là từ RM1,000 đến RM1,600. " 

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
số lượng người lao động và mức lương tại nơi làm việc và báo cáo cho Sở Lao 
động, Thương binh & Xã hội.     
Nguồn văn bản pháp quy:
 Điều 6, 93 và 103 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 

năm 2012
 Điều 8 của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2014 và Điều 6 của 

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 về hướng dẫn chi 
tiết thi hành Luật Lao động về việc làm.  

 Điều 7 của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và Điều 9 của Nghị định 50/2013/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về quản lý lao động, tiền lương và phụ cấp cho 
người lao động

 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 về hướng dẫn chi tiết 
thi hành các điều của Luật Lao động

Nữ Nam
Lương tối thiểu

hàng năm

78,758,213 813 1.15 93,632,418 794 1.00

35,547,182 1196 1.62 93,306,808 2916 1.00

Phân loại nhân viên Tính đầu
người

Tỉ lệ Lương tối thiểu
hàng năm

Tính đầu
người

Tỉ lệ

Cấp bậc Quản lý

Cấp bậc không quản lý

Ví dụ:
Một Chi nhánh công ty Malaysia tại Singapore công bố thông tin về tổng số 
nhân viên, tỷ lệ nghỉ việc theo giới tính.

Hồ sơ Tổ chức G4-10

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Genting Singapore 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Ví dụ:
Một công ty hàng tiêu dùng tại Malaysia công bố lương cơ bản hàng năm 
của nhân viên theo giới tính và tính đầu người 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Nestlé In Society 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Số lượng người lao động và
mức lương trung bình của người lao động (tiếp)

45Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội44 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội
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Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động
Công bố thông tin gì: 
a.    Báo cáo phúc lợi tiêu chuẩn hoặc thông lệ cho tất cả người lao động 

toàn thời gian của tổ chức nhưng không áp dụng cho người lao động 
tạm thời hoặc bán thời gian, theo địa điểm hoạt động trọng yếu, ví dụ:
• Bảo hiểm nhân thọ;
• Chăm sóc sức khỏe;
• Bảo hiểm khuyết tật và tàn tật;
• Nghỉ việc chăm sóc con nhỏ mới sinh;
• Trợ cấp hưu trí;
• Quyền sở hữu cổ phiếu; và
• Khác.

b.  Báo cáo định nghĩa được sử dụng cho thuật ngữ  ”địa điểm hoạt động 
trọng yếu”.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định những phúc lợi tiêu chuẩn được cung cấp cho toàn thể người 

lao động, theo địa điểm hoạt động quan trọng 
2.    Xác định và công bố những lợi ích tiêu chuẩn không có sẵn cho người lao 

động tạm thời hoặc bán thời gian, theo địa điểm hoạt động quan trọng.

Ví dụ:
Một tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam báo cáo về các phúc lợi được cung cấp 
vì lợi ích của nhân viên.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8Việc làm G4-LA2

Ghi chú:
1.   ‘‘Phúc lợi tiêu chuẩn’’  là các phúc lợi tối thiểu được cung cấp cho tất cả nhân viên, 

kể cả cấp bậc thấp nhất
2.  Riêng ngành xây dựng, các chính sách về an toàn, sức khỏe và lợi ích cần được 1

xác định và báo cáo cho cả nhân viên toàn và bán thời gian
3.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các thỏa thuận tập thể về phúc lợi phù hợp 1

theo quy định, có thể được cung cấp bởi các đơn vị tổ chức nhân sự, kế toán.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8Việc làm G4-LA2

“Chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động và người thân: Trong năm 2015, Bảo Việt 
quan tâm, nghiên cứu, bổ sung nhiều chương trình phúc lợi mới, ưu việt nhằm mang lại 
quyền lợi cao hơn cho người lao động gồm bảo hiểm, tiết kiệm, tích lũy và gia tăng giá trị 
từ đầu tư tài chính. Ngoài các chính sách bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tử kỳ 
nhóm, bảo hiểm kết hợp con người và bảo hiểm cho người nhà đã triển khai từ các năm 
trước, năm 2015, Bảo Việt bổ sung thêm các hình thức bảo hiểm mới gồm: 
 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Người quản trị và điều hành Bảo Việt đối với 

rủi ro về quản trị và kiểm soát phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động hàng 
ngày gồm Bảo hiểm trách nhiệm quản lý và Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân đối với các 
thiệt hại về tài chính do hành vi sai trái. 

 Triển khai áp dụng chính sách Bảo hiểm Hưu trí Vững nghiệp và An phát trọn đời tại 
Tập đoàn Bảo Việt và một số đơn vị thành viên nhằm thu hút, duy trì, phát triển đội 
ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, đảm bảo nguồn nhân lực của Tập đoàn phát 
triển bền vững, gắn bó lâu dài, yên tâm phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn, đồng thời 
giúp cho Người được bảo hiểm nâng cao đời sống, có thêm thu nhập bổ sung ổn định 
ngoài phần lương hưu, đảm bảo cuộc sống thư thái, độc lập về tài chính, có khả năng 
tiếp tục trợ giúp người thân sau khi nghỉ hưu và bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc 
sống và trong quá trình làm việc.

Năm 2015, Bảo Việt tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người lao động thông 
qua việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, với danh mục khám được 
mở rộng hơn, gia tăng quyền lợi tối đa cho người lao động. Với thế mạnh về sản phẩm 
bảo vệ khách hàng trước các rủi ro về sức khỏe, Bảo Việt thường xuyên tổ chức các 
chương trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia và bác sỹ dành cho khách hàng 
nội bộ và cán bộ nhân viên nhằm tăng cường các kiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, 
đặc biệt là đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện 
sức khỏe của cán bộ được chúng tôi khuyến khích thông qua việc tổ chức các lớp học, các 
câu lạc bộ như lớp học Yoga, câu lạc bộ bóng bàn, giải thi đấu tennis, giải giao hữu bóng 
đá. Tại một số đơn vị của Bảo Việt đã xây dựng phòng tập thể dục tạo điều kiện cho cán bộ 
tập luyện ngoài giờ làm. Đối với các cán bộ nghỉ hưu, ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà nhân các dịp Quốc tế Người cao tuổi; Tết Âm lịch, Bảo Việt vẫn duy trì mua bảo hiểm 
kết hợp con người hàng năm với mức trách nhiệm bồi thường là 20.000.000 đồng/người. 
Thực hiện các quy định của pháp luật lao động hiện hành, Bảo Việt luôn quan tâm đến 
các hoạt động đối thoại thông qua chương trình Hội nghị người lao động, tổ chức công 
đoàn, các khảo sát nội bộ nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, cũng như chia sẻ định 
hướng kinh doanh, kết quả hoạt động của Bảo Việt, gắn kết và hài hòa mục tiêu và động 
cơ cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức. 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động (tiếp)

47Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội46 Hướng dẫn Công bố Thông tin về  Môi trường & Xã hội



Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động
Công bố thông tin gì: 
a.    Báo cáo phúc lợi tiêu chuẩn hoặc thông lệ cho tất cả người lao động 

toàn thời gian của tổ chức nhưng không áp dụng cho người lao động 
tạm thời hoặc bán thời gian, theo địa điểm hoạt động trọng yếu, ví dụ:
• Bảo hiểm nhân thọ;
• Chăm sóc sức khỏe;
• Bảo hiểm khuyết tật và tàn tật;
• Nghỉ việc chăm sóc con nhỏ mới sinh;
• Trợ cấp hưu trí;
• Quyền sở hữu cổ phiếu; và
• Khác.

b.  Báo cáo định nghĩa được sử dụng cho thuật ngữ  ”địa điểm hoạt động 
trọng yếu”.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định những phúc lợi tiêu chuẩn được cung cấp cho toàn thể người 

lao động, theo địa điểm hoạt động quan trọng 
2.    Xác định và công bố những lợi ích tiêu chuẩn không có sẵn cho người lao 

động tạm thời hoặc bán thời gian, theo địa điểm hoạt động quan trọng.

Ví dụ:
Một tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam báo cáo về các phúc lợi được cung cấp 
vì lợi ích của nhân viên.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8Việc làm G4-LA2

Ghi chú:
1.   ‘‘Phúc lợi tiêu chuẩn’’  là các phúc lợi tối thiểu được cung cấp cho tất cả nhân viên, 

kể cả cấp bậc thấp nhất
2.  Riêng ngành xây dựng, các chính sách về an toàn, sức khỏe và lợi ích cần được 1

xác định và báo cáo cho cả nhân viên toàn và bán thời gian
3.  Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm các thỏa thuận tập thể về phúc lợi phù hợp 1

theo quy định, có thể được cung cấp bởi các đơn vị tổ chức nhân sự, kế toán.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8Việc làm G4-LA2

“Chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động và người thân: Trong năm 2015, Bảo Việt 
quan tâm, nghiên cứu, bổ sung nhiều chương trình phúc lợi mới, ưu việt nhằm mang lại 
quyền lợi cao hơn cho người lao động gồm bảo hiểm, tiết kiệm, tích lũy và gia tăng giá trị 
từ đầu tư tài chính. Ngoài các chính sách bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tử kỳ 
nhóm, bảo hiểm kết hợp con người và bảo hiểm cho người nhà đã triển khai từ các năm 
trước, năm 2015, Bảo Việt bổ sung thêm các hình thức bảo hiểm mới gồm: 
 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Người quản trị và điều hành Bảo Việt đối với 

rủi ro về quản trị và kiểm soát phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động hàng 
ngày gồm Bảo hiểm trách nhiệm quản lý và Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân đối với các 
thiệt hại về tài chính do hành vi sai trái. 

 Triển khai áp dụng chính sách Bảo hiểm Hưu trí Vững nghiệp và An phát trọn đời tại 
Tập đoàn Bảo Việt và một số đơn vị thành viên nhằm thu hút, duy trì, phát triển đội 
ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, đảm bảo nguồn nhân lực của Tập đoàn phát 
triển bền vững, gắn bó lâu dài, yên tâm phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn, đồng thời 
giúp cho Người được bảo hiểm nâng cao đời sống, có thêm thu nhập bổ sung ổn định 
ngoài phần lương hưu, đảm bảo cuộc sống thư thái, độc lập về tài chính, có khả năng 
tiếp tục trợ giúp người thân sau khi nghỉ hưu và bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc 
sống và trong quá trình làm việc.

Năm 2015, Bảo Việt tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người lao động thông 
qua việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, với danh mục khám được 
mở rộng hơn, gia tăng quyền lợi tối đa cho người lao động. Với thế mạnh về sản phẩm 
bảo vệ khách hàng trước các rủi ro về sức khỏe, Bảo Việt thường xuyên tổ chức các 
chương trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia và bác sỹ dành cho khách hàng 
nội bộ và cán bộ nhân viên nhằm tăng cường các kiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, 
đặc biệt là đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện 
sức khỏe của cán bộ được chúng tôi khuyến khích thông qua việc tổ chức các lớp học, các 
câu lạc bộ như lớp học Yoga, câu lạc bộ bóng bàn, giải thi đấu tennis, giải giao hữu bóng 
đá. Tại một số đơn vị của Bảo Việt đã xây dựng phòng tập thể dục tạo điều kiện cho cán bộ 
tập luyện ngoài giờ làm. Đối với các cán bộ nghỉ hưu, ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà nhân các dịp Quốc tế Người cao tuổi; Tết Âm lịch, Bảo Việt vẫn duy trì mua bảo hiểm 
kết hợp con người hàng năm với mức trách nhiệm bồi thường là 20.000.000 đồng/người. 
Thực hiện các quy định của pháp luật lao động hiện hành, Bảo Việt luôn quan tâm đến 
các hoạt động đối thoại thông qua chương trình Hội nghị người lao động, tổ chức công 
đoàn, các khảo sát nội bộ nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, cũng như chia sẻ định 
hướng kinh doanh, kết quả hoạt động của Bảo Việt, gắn kết và hài hòa mục tiêu và động 
cơ cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức. 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động (tiếp)
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Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo tổ chức ủy ban an toàn sức khỏe được thành lập và hoạt động 

nhằm xây dựng phát triển văn hóa an toàn trong tổ chức
b.  Báo cáo thỏa thuận với công đoàn có bao gồm điều khoản về an toàn và 

sức khỏe hay không. 
c.  Báo cáo mức độ, theo tỷ lệ phần trăm, các chủ đề về an toàn và sức khỏe 

được bao gồm trong những thỏa thuận này.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định các ủy ban an toàn và sức khỏe chính thức, các phản hồi và tư 

vấn về các chương trình an toàn lao động ở cấp cơ sở hoặc tại nhiều cơ 
sở, khu vực, nhóm hay cấp độ tổ chức.

2.  Xác định tổ chức có bất kỳ thỏa thuận với công đoàn trong thời kỳ báo cáo 
hay không.

3.  Xác định mức độ và phạm vi về chủ đề an toàn sức khỏe trong các thỏa 
thuận.

4.  Thỏa thuận ở cấp địa phương thường giải quyết các chủ đề có thể bao 
gồm:

• Thiết bị bảo vệ cá nhân
• Ủy ban an toàn và sức khỏe gồm cấp quản lý và người lao động
• Sự tham gia của đại diện người lao động trong thanh kiểm tra về an 

toàn sức khỏe và điều tra tại nạn sự cố        
• Giáo dục và đào tạo
• Cơ chế khiếu nại
• Quyền từ chối công việc không an toàn
• Kiểm tra định kỳ

5.   Hiệp định có thể giải quyết các chủ đề có thể bao gồm:
• Tuân thủ với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
• Các thỏa thuận hoặc quy định để giải quyết vấn đề 
• Cam kết về tiêu chuẩn thực hiện mục tiêu hoặc mức độ thực hành để 

áp dụng 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8

“Hằng năm, Công đoàn PV Drilling phối hợp với ban chuyên môn tổ chức hưởng ứng 
Tuần lễ quốc gia “An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, cùng với Ban An 
toàn - Chất lượng tiến hành kiểm tra thi đua về công tác phòng chống cháy nổ, an 
toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Tất cả đều hướng đến mục đích bảo đảm 
an toàn, sức khỏe cho người lao động và phục vụ tốt cho sản xuất.”
“Hàng năm với khoảng hơn 50 các đợt kiểm tra giám sát từ phía bên ngoài do các cơ 
quan nhà nước và những đối tác của PV Drilling thực hiện, cùng với những chương 
trình giám sát nội bộ của từng đơn vị. PV Drilling còn thực hiện khoảng 12 đợt kiểm 
tra định kỳ và đột xuất về an toàn sức khỏe môi trường với những nội dung trọng 
điểm tại toàn bộ những đơn vị trực thuộc.”

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
chính sách, tổ chức quản lý và thủ tục cho an toàn và sức khỏe và phúc lợi cho 
người lao động. Ủy ban an toàn với những đại diện từ người  sử dụng lao động, 
công đoàn cần được thành lập với trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định.        
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 13 của Nghị định số 45/2013/ND-CP ngày 10 Tháng 5 năm 2013 về giờ 

làm việc, ngày nghỉ và an toàn sức khỏe lao động 
 Điều 18 và Phụ lục 4 của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT 

hướng dẫn việc thực hiện an toàn sức khỏe lao động trong các tổ chức sử 
dụng lao động

 Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 về Quy định về 
đào tạo nhân viên về sức khỏe, an toàn và vệ sinh

 Thông tư 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 về hướng 
dẫn báo cáo và điều tra về sự cố và tai nạn

 Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH ngày 02 tháng 2 năm 2015 về bồi thường, hỗ 
trợ và chi phí cho điều trị y tế cho người lao động trong các trường hợp tai nạn 
hoặc bệnh nghề nghiệp

Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động (tiếp)

Ví dụ:
Một công ty cung cấp dịch vụ dầu khí tại Việt Nam báo cáo về chính sách 
đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động :

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững PV Drilling 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững PV Drilling 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động (tiếp)
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Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo tổ chức ủy ban an toàn sức khỏe được thành lập và hoạt động 

nhằm xây dựng phát triển văn hóa an toàn trong tổ chức
b.  Báo cáo thỏa thuận với công đoàn có bao gồm điều khoản về an toàn và 

sức khỏe hay không. 
c.  Báo cáo mức độ, theo tỷ lệ phần trăm, các chủ đề về an toàn và sức khỏe 

được bao gồm trong những thỏa thuận này.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.  Xác định các ủy ban an toàn và sức khỏe chính thức, các phản hồi và tư 

vấn về các chương trình an toàn lao động ở cấp cơ sở hoặc tại nhiều cơ 
sở, khu vực, nhóm hay cấp độ tổ chức.

2.  Xác định tổ chức có bất kỳ thỏa thuận với công đoàn trong thời kỳ báo cáo 
hay không.

3.  Xác định mức độ và phạm vi về chủ đề an toàn sức khỏe trong các thỏa 
thuận.

4.  Thỏa thuận ở cấp địa phương thường giải quyết các chủ đề có thể bao 
gồm:

• Thiết bị bảo vệ cá nhân
• Ủy ban an toàn và sức khỏe gồm cấp quản lý và người lao động
• Sự tham gia của đại diện người lao động trong thanh kiểm tra về an 

toàn sức khỏe và điều tra tại nạn sự cố        
• Giáo dục và đào tạo
• Cơ chế khiếu nại
• Quyền từ chối công việc không an toàn
• Kiểm tra định kỳ

5.   Hiệp định có thể giải quyết các chủ đề có thể bao gồm:
• Tuân thủ với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
• Các thỏa thuận hoặc quy định để giải quyết vấn đề 
• Cam kết về tiêu chuẩn thực hiện mục tiêu hoặc mức độ thực hành để 

áp dụng 

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8

“Hằng năm, Công đoàn PV Drilling phối hợp với ban chuyên môn tổ chức hưởng ứng 
Tuần lễ quốc gia “An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, cùng với Ban An 
toàn - Chất lượng tiến hành kiểm tra thi đua về công tác phòng chống cháy nổ, an 
toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Tất cả đều hướng đến mục đích bảo đảm 
an toàn, sức khỏe cho người lao động và phục vụ tốt cho sản xuất.”
“Hàng năm với khoảng hơn 50 các đợt kiểm tra giám sát từ phía bên ngoài do các cơ 
quan nhà nước và những đối tác của PV Drilling thực hiện, cùng với những chương 
trình giám sát nội bộ của từng đơn vị. PV Drilling còn thực hiện khoảng 12 đợt kiểm 
tra định kỳ và đột xuất về an toàn sức khỏe môi trường với những nội dung trọng 
điểm tại toàn bộ những đơn vị trực thuộc.”

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
chính sách, tổ chức quản lý và thủ tục cho an toàn và sức khỏe và phúc lợi cho 
người lao động. Ủy ban an toàn với những đại diện từ người  sử dụng lao động, 
công đoàn cần được thành lập với trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định.        
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 13 của Nghị định số 45/2013/ND-CP ngày 10 Tháng 5 năm 2013 về giờ 

làm việc, ngày nghỉ và an toàn sức khỏe lao động 
 Điều 18 và Phụ lục 4 của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT 

hướng dẫn việc thực hiện an toàn sức khỏe lao động trong các tổ chức sử 
dụng lao động

 Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 về Quy định về 
đào tạo nhân viên về sức khỏe, an toàn và vệ sinh

 Thông tư 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 về hướng 
dẫn báo cáo và điều tra về sự cố và tai nạn

 Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH ngày 02 tháng 2 năm 2015 về bồi thường, hỗ 
trợ và chi phí cho điều trị y tế cho người lao động trong các trường hợp tai nạn 
hoặc bệnh nghề nghiệp

Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động (tiếp)

Ví dụ:
Một công ty cung cấp dịch vụ dầu khí tại Việt Nam báo cáo về chính sách 
đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động :

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững PV Drilling 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp G4-LA8

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển Bền vững PV Drilling 2014
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Chính sách sức khỏe, an toàn
và phúc lợi của người lao động (tiếp)
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Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho người lao động

Báo cáo thông tin gì:
Báo cáo giờ đào tạo trung bình mà người lao động của tổ chức triển khai 
trong giai đoạn báo cáo theo:

• Giới tính; và
• Danh mục người lao động hoặc hợp đồng lao động (VD: toàn thời 

gian, bán thời gian, biên chế hay hợp đồng).
Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định tổng số lượng người lao động, theo giới tính (sử dụng thông tin 

từ G4-10 (“Hồ sơ Tổ chức”)) và theo danh mục người lao động (sử dụng 
thông tin từ G4-LA12 – “Thành phần của các cấp quản lý và danh sách chi 
tiết người lao động trong từng danh mục người lao động theo giới tính, 
nhóm tuổi, thành viên nhóm thiểu số và các chỉ số về tính đa dạng khác”) 
và hợp đồng lao động (VD: toàn thời gian, bán thời gian, biên chế hay 
hợp đồng). Số lượng người lao động có thể hiện bằng số đầu người hoặc 
Tương đương Toàn Thời gian (FTE). Phương pháp này được công khai và 
áp dụng nhất quán trong kỳ và giữa các kỳ.

2.   Xác định tổng số giờ đào tạo đã triển khai trong suốt giai đoạn báo cáo 
cho tất cả người lao động và từng danh mục tuyển dụng.

3.   Xác định số giờ đào tạo trung bình người lao động đã triển khai trong giai 
đoạn báo cáo.

Ví dụ:
Một công ty cổ phần đầu tư tại Singapore báo cáo về số giờ đào tạo trung 
bình qua các năm theo phân loại giới tính và cấp bậc nhân viên

Giáo dục và đào tạo G4-LA9

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Thường niên Tập đoàn DBS Holdings 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông 
tin về đào tạo và giáo dục nhân viên.        
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 60 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 

2012
 Điều 14 của Nghị định số 139/2006/ ND-CP quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy 
nghề

 Điều 28 của Nghị định số 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm và bảo hiểm thất 
nghiệp 

“Trong năm 2015, các nhân viên đã trải qua trung bình 6,4 ngày đào tạo. Chúng tôi 
tạo ra một môi trường học tập có ảnh hưởng lớn đối với họ thông qua phương pháp 
tiếp cận Triple E (Giáo dục, Kinh nghiệm, Tiếp xúc) để phát triển con người. Bên cạnh 
các khóa đào tạo, học tập trực tuyến và cách học mới, nhân viên có thể tiếp cận cơ hội 
để di chuyển trong nội bộ, luân chuyển công việc, các dự án liên phòng và cơ hội học 
hỏi kinh nghiệm khác trong ngân hàng. Họ cũng được cho tiếp xúc để học hỏi từ 
đồng nghiệp và lãnh đạo tại nơi làm việc thông qua huấn luyện, đào tạo và gắn kết 
Đối với các cấp quản lý, kinh nghiệm và Tiếp xúc là các kỹ năng năng được coi trọng 
trong sự phát triển của họ."   

Ghi chú: 
1. Số nhân viên có thể được thể hiện bằng số đầu người hoặc FTE. 

Phương pháp này được công bố và áp dụng nhất quán trong kỳ và 
giữa các kỳ.

2. Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm hồ sơ đào tạo người lao động 1

thường được cung cấp bởi bộ phận nhân sự.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Tập Đoàn Singtel 2015 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho người lao động
Giáo dục và đào tạo G4-LA9

5.2
6.8
5.9

4.8
7.0
6.0

6.2
6.7

6.3
6.9

Tổng số ngày đào tạo (nghìn)
Số ngày đào tạo trung bình
Theo từng nhân viên thường trực
Theo giới tính
Nữ
Nam
Theo cấp bậc
Quản lý cao cấp đến Giám đốc điều hành
Chuyên viên phân tích đến quản lý giám sát
Nhân viên câp dưới

Giai đoạn 2014
129 123

6.4 6.6
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Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho người lao động

Báo cáo thông tin gì:
Báo cáo giờ đào tạo trung bình mà người lao động của tổ chức triển khai 
trong giai đoạn báo cáo theo:

• Giới tính; và
• Danh mục người lao động hoặc hợp đồng lao động (VD: toàn thời 

gian, bán thời gian, biên chế hay hợp đồng).
Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định tổng số lượng người lao động, theo giới tính (sử dụng thông tin 

từ G4-10 (“Hồ sơ Tổ chức”)) và theo danh mục người lao động (sử dụng 
thông tin từ G4-LA12 – “Thành phần của các cấp quản lý và danh sách chi 
tiết người lao động trong từng danh mục người lao động theo giới tính, 
nhóm tuổi, thành viên nhóm thiểu số và các chỉ số về tính đa dạng khác”) 
và hợp đồng lao động (VD: toàn thời gian, bán thời gian, biên chế hay 
hợp đồng). Số lượng người lao động có thể hiện bằng số đầu người hoặc 
Tương đương Toàn Thời gian (FTE). Phương pháp này được công khai và 
áp dụng nhất quán trong kỳ và giữa các kỳ.

2.   Xác định tổng số giờ đào tạo đã triển khai trong suốt giai đoạn báo cáo 
cho tất cả người lao động và từng danh mục tuyển dụng.

3.   Xác định số giờ đào tạo trung bình người lao động đã triển khai trong giai 
đoạn báo cáo.

Ví dụ:
Một công ty cổ phần đầu tư tại Singapore báo cáo về số giờ đào tạo trung 
bình qua các năm theo phân loại giới tính và cấp bậc nhân viên

Giáo dục và đào tạo G4-LA9

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Thường niên Tập đoàn DBS Holdings 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông 
tin về đào tạo và giáo dục nhân viên.        
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Điều 60 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 

2012
 Điều 14 của Nghị định số 139/2006/ ND-CP quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy 
nghề

 Điều 28 của Nghị định số 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm và bảo hiểm thất 
nghiệp 

“Trong năm 2015, các nhân viên đã trải qua trung bình 6,4 ngày đào tạo. Chúng tôi 
tạo ra một môi trường học tập có ảnh hưởng lớn đối với họ thông qua phương pháp 
tiếp cận Triple E (Giáo dục, Kinh nghiệm, Tiếp xúc) để phát triển con người. Bên cạnh 
các khóa đào tạo, học tập trực tuyến và cách học mới, nhân viên có thể tiếp cận cơ hội 
để di chuyển trong nội bộ, luân chuyển công việc, các dự án liên phòng và cơ hội học 
hỏi kinh nghiệm khác trong ngân hàng. Họ cũng được cho tiếp xúc để học hỏi từ 
đồng nghiệp và lãnh đạo tại nơi làm việc thông qua huấn luyện, đào tạo và gắn kết 
Đối với các cấp quản lý, kinh nghiệm và Tiếp xúc là các kỹ năng năng được coi trọng 
trong sự phát triển của họ."   

Ghi chú: 
1. Số nhân viên có thể được thể hiện bằng số đầu người hoặc FTE. 

Phương pháp này được công bố và áp dụng nhất quán trong kỳ và 
giữa các kỳ.

2. Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm hồ sơ đào tạo người lao động 1

thường được cung cấp bởi bộ phận nhân sự.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Tập Đoàn Singtel 2015 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho người lao động
Giáo dục và đào tạo G4-LA9

5.2
6.8
5.9

4.8
7.0
6.0

6.2
6.7

6.3
6.9

Tổng số ngày đào tạo (nghìn)
Số ngày đào tạo trung bình
Theo từng nhân viên thường trực
Theo giới tính
Nữ
Nam
Theo cấp bậc
Quản lý cao cấp đến Giám đốc điều hành
Chuyên viên phân tích đến quản lý giám sát
Nhân viên câp dưới

Giai đoạn 2014
129 123
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Chương trình đào tạo kỹ năng và đào tạo liên tục để hỗ
trợ việc làm cho người lao động và phát triển sự nghiệp 

Chương trình đào tạo kỹ năng và đào tạo liên tục để hỗ
trợ việc làm cho người lao động và phát triển sự nghiệp 

Giáo dục và đào tạo G4-LA10

“Trong năm tài chính 2015, tổng vốn đầu tư đào tạo của chúng tôi là S$22.9 triệu 
(Singtel S$10.0 triệu, Optus A$11.5 triệu) và nhân viên Công ty tham gia vào trung 
bình 32,8 giờ đào tạo. 

Chúng tôi có đầy đủ các chương trình quản lý và đào tạo kỹ thuật. Trong năm qua, 
chúng tôi đã phát triển một chương trình để tạo điều kiện cho một nền văn hóa huấn 
luyện lãnh đạo dẫn dắt, dựa trên các nguyên tắc Huấn Luyện Integral. Các kết quả 
hướng tới của chương trình huấn luyện bao gồm nâng cao sự tự tin, trao quyền hạn 
và sự tin tưởng, cũng như sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cá nhân và các nhóm.”
“Bên cạnh giáo dục và đào tạo tại chỗ, chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính và nghỉ 
phép có lương cho nhân viên để họ được nhận bằng cấp chính thức bao gồm cả 
chứng chỉ chuyên nghiệp, cử nhân và thạc sĩ.”

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
đào tạo và giáo dục cho nhân viên để đáp ứng yêu cầu làm việc Nguồn của văn 
bản pháp quy:
 Điều 60 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
 Điều 14 của Nghị định số 139/2006/ ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều về đào tạo trong Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động
 Điều 28 của Nghị định số 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 về quy 

định chi tiết thi hành Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp 

Ghi chú: 
1. Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm quy trình và hồ sơ của tổ chức về 1

tuyển dụng, chấm dứt quan hệ lao động, thường được cung cấp bởi 
bộ phận nhân sự. 

Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo loại hình và phạm vi các chương trình được triển khai và hỗ trợ 

được cung cấp để nâng cấp kỹ năng của người lao động. 
b.  Báo cáo các chương trình hỗ trợ chuyển tiếp được cung cấp để tạo thuận 

lợi cho khả năng tiếp tục làm việc và quản lý thôi việc do nghỉ hưu hoặc 
chấm dứt quan hệ lao động (nếu có).

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định và báo cáo các chương trình đào tạo người lao động nhằm mục 

đích nâng cao kỹ năng, ví dụ:
• Các khóa đào tạo nội bộ;
• Tài trợ cho đào tạo hoặc giáo dục bên ngoài; và
• Cung cấp các kỳ nghỉ phép cho việc nghiên cứu có đảm bảo quay lại 

làm việc.
2.  Xác định và báo cáo các chương trình hỗ trợ chuyển tiếp, nếu có, được 

đưa ra để hỗ trợ người lao động chuẩn bị nghỉ hưu hoặc những người đã 
kết thúc hợp đồng, ví dụ:

• Kế hoạch tiền nghỉ hưu cho những người lao động chuẩn bị nghỉ 
hưu;

• Đào tạo lại cho những người có ý định tiếp tục làm việc; 
• Tiền thanh toán khi thôi việc (Nếu cung cấp trợ cấp thôi việc, thì có 

tính đến tuổi và số năm phục vụ của người lao động hay không);
• Dịch vụ giới thiệu việc làm; và
• Hỗ trợ (như là đào tạo, tư vấn) về việc chuyển đổi sang cuộc sống 

không làm việc.

Ví dụ:
Một công ty viễn thông đang hoạt động tại Singapore báo cáo về các 
chương trình dành cho học tập và phát triển sự nghiệp để giúp nhân viên 
phát huy tối đa tiềm năng của họ và cung cấp cho họ với một sự nghiệp 
viên mãn

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Tập Đoàn Singtel 2015 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Giáo dục và đào tạo G4-LA10

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Tập Đoàn Singtel 2015 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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Chương trình đào tạo kỹ năng và đào tạo liên tục để hỗ
trợ việc làm cho người lao động và phát triển sự nghiệp 

Chương trình đào tạo kỹ năng và đào tạo liên tục để hỗ
trợ việc làm cho người lao động và phát triển sự nghiệp 

Giáo dục và đào tạo G4-LA10

“Trong năm tài chính 2015, tổng vốn đầu tư đào tạo của chúng tôi là S$22.9 triệu 
(Singtel S$10.0 triệu, Optus A$11.5 triệu) và nhân viên Công ty tham gia vào trung 
bình 32,8 giờ đào tạo. 

Chúng tôi có đầy đủ các chương trình quản lý và đào tạo kỹ thuật. Trong năm qua, 
chúng tôi đã phát triển một chương trình để tạo điều kiện cho một nền văn hóa huấn 
luyện lãnh đạo dẫn dắt, dựa trên các nguyên tắc Huấn Luyện Integral. Các kết quả 
hướng tới của chương trình huấn luyện bao gồm nâng cao sự tự tin, trao quyền hạn 
và sự tin tưởng, cũng như sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cá nhân và các nhóm.”
“Bên cạnh giáo dục và đào tạo tại chỗ, chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính và nghỉ 
phép có lương cho nhân viên để họ được nhận bằng cấp chính thức bao gồm cả 
chứng chỉ chuyên nghiệp, cử nhân và thạc sĩ.”

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về 
đào tạo và giáo dục cho nhân viên để đáp ứng yêu cầu làm việc Nguồn của văn 
bản pháp quy:
 Điều 60 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
 Điều 14 của Nghị định số 139/2006/ ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều về đào tạo trong Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động
 Điều 28 của Nghị định số 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 về quy 

định chi tiết thi hành Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp 

Ghi chú: 
1. Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm quy trình và hồ sơ của tổ chức về 1

tuyển dụng, chấm dứt quan hệ lao động, thường được cung cấp bởi 
bộ phận nhân sự. 

Công bố thông tin gì: 
a.  Báo cáo loại hình và phạm vi các chương trình được triển khai và hỗ trợ 

được cung cấp để nâng cấp kỹ năng của người lao động. 
b.  Báo cáo các chương trình hỗ trợ chuyển tiếp được cung cấp để tạo thuận 

lợi cho khả năng tiếp tục làm việc và quản lý thôi việc do nghỉ hưu hoặc 
chấm dứt quan hệ lao động (nếu có).

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định và báo cáo các chương trình đào tạo người lao động nhằm mục 

đích nâng cao kỹ năng, ví dụ:
• Các khóa đào tạo nội bộ;
• Tài trợ cho đào tạo hoặc giáo dục bên ngoài; và
• Cung cấp các kỳ nghỉ phép cho việc nghiên cứu có đảm bảo quay lại 

làm việc.
2.  Xác định và báo cáo các chương trình hỗ trợ chuyển tiếp, nếu có, được 

đưa ra để hỗ trợ người lao động chuẩn bị nghỉ hưu hoặc những người đã 
kết thúc hợp đồng, ví dụ:

• Kế hoạch tiền nghỉ hưu cho những người lao động chuẩn bị nghỉ 
hưu;

• Đào tạo lại cho những người có ý định tiếp tục làm việc; 
• Tiền thanh toán khi thôi việc (Nếu cung cấp trợ cấp thôi việc, thì có 

tính đến tuổi và số năm phục vụ của người lao động hay không);
• Dịch vụ giới thiệu việc làm; và
• Hỗ trợ (như là đào tạo, tư vấn) về việc chuyển đổi sang cuộc sống 

không làm việc.

Ví dụ:
Một công ty viễn thông đang hoạt động tại Singapore báo cáo về các 
chương trình dành cho học tập và phát triển sự nghiệp để giúp nhân viên 
phát huy tối đa tiềm năng của họ và cung cấp cho họ với một sự nghiệp 
viên mãn

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Tập Đoàn Singtel 2015 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Giáo dục và đào tạo G4-LA10

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Tập Đoàn Singtel 2015 
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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Trách nhiệm cộng đồng

cơ quan đại diện người lao động khác để giải quyết các tác động; và
• Các quy trình khiếu nại cộng đồng địa phương chính thức.

3.   Xác định tổng số hoạt động đã triển khai tham gia cộng đồng địa phương, 
đánh giá tác động và các chương trình phát triển trên toàn tổ chức. Sử dụng 
thông tin này, tính tỉ lệ phần trăm các hoạt động với sự tham vấn cộng đồng 
địa phương, đánh giá tác động và chương trình phát triển đã triển khai..

Ví dụ:
Một công ty Việt công bố tổng số tiền đầu tư vào cộng đồng và phân loại chi 
tiêu theo mỗi chương trình phát triển.

Công bố thông tin gì: 
Báo cáo tỉ lệ phần trăm các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương 
và các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), báo cáo tác động 
và các chương trình phát triển đã triển khai, bao gồm việc sử dụng:

• Các đánh giá tác động xã hội, bao gồm đánh giá tác động về giới tính, 
trên cơ sở các quy trình có sự tham vấn của cộng động;

• Các đánh giá tác động môi trường và công tác theo dõi liên tục;
• Công bố Thông tin về các kết quả đánh giá tác động môi trường và xã 

hội;
• Các chương trình phát triển cộng đồng địa phương trên cơ sở nhu cầu 

của các cộng đồng địa phương;
• Các chương trình tham gia của các bên liên quan trên cơ sở lập sơ đồ các 

bên liên quan;
• Các ủy ban tư vấn cộng đồng địa phương trên diện rộng và các quy trình 

bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương;
• Các hội đồng lao động, ủy ban an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các 

cơ quan đại diện người lao động khác để giải quyết các tác động; và
• Các quy trình khiếu nại cộng đồng địa phương chính thức.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định tổng số các hoạt động. Tổng số hoạt động phù hợp với các hoạt 

động đã báo cáo trong G4-9.
2.   Xác định sự tham vấn cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các 

chương trình phát triển trên toàn tổ chức bao gồm việc sử dụng:
• Báo cáo các sáng kiến CSR được thực hiện, tổng chi phí và kết quả đánh 

giá tác động của những chương trình này, nếu có
• Các đánh giá tác động xã hội, bao gồm đánh giá tác động về giới tính, 

trên cơ sở các quy trình có sự tham vấn của cộng đồng;
• Các đánh giá tác động môi trường và công tác theo dõi liên tục;
• Công bố Thông tin về các kết quả đánh giá tác động môi trường và xã hội;
• Các chương trình phát triển cộng đồng địa phương trên cơ sở nhu cầu 

của các cộng đồng địa phương;
• Các chương trình tham gia của các bên liên quan trên cơ sở lập sơ đồ các 

bên liên quan;
• Các ủy ban tư vấn cộng đồng địa phương trên diện rộng và các quy trình 

bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương;
• Các hội đồng lao động, ủy ban an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các 

Cộng đồng địa phương G4-SO1 Cộng đồng địa phương G4-SO1

Trách nhiệm cộng đồng (tiếp)

Đầu tư phát triển cộng đồng năm 2015
theo các lĩnh vực ưu tiên

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về việc 
thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, hỗ trợ đặc biệt cho các mục tiêu an 
sinh xã hội hay các hoạt động từ thiện.       
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Nghị định 67/2007/ND-CP ngày13 tháng 4 năm 2007 về chính sách hỗ trợ cho sự 

hỗ trợ các mục tiêu an sinh xã hội
 Điều 3 của Nghị định số 136/2013/ ND-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 ban hành 

các chính sách để hỗ trợ cho các mục tiêu an sinh xã hội
 Điều 4 của Quyết định số 31/2011/QD-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2011 ban hành 

về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về 
an sinh xã hội

Ghi chú: 
1.    Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm:

 Các hồ sơ tham vấn cộng đồng và các kế hoạch triển khai 
 Nội dung các báo cáo, biên bản các cuộc họp của Ủy ban An toàn sức 

khỏe, Công đoàn, cơ quan đại diện người lao động.
 Các đánh giá tác động và kế hoạch hành động phát triển cộng đồng, tái 

định cư, cơ chế khiếu nại. 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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“Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã dành gần 28 tỷ đồng 
cho các chương trình phát triển cộng đồng, tăng 37% so 
với năm 2014 trong đó hơn 8 tỷ đồng tổng đầu tư được 
dành cho hoạt động giáo dục và thế hệ trẻ gồm các 
chương trình trao tặng học bổng dành cho học sinh, sinh 
viên có thành tích học tập xuất sắc, học sinh nghèo vượt 
khó. Bên cạnh đó Bảo Việt cũng đầu tư vào xây dựng hai 
trường học các các huyện Định Biên (Thái Nguyên) và Cao 
Tần (Bắc Kạn) nhằm hỗ trợ địa phương có thêm cơ sở dạy 
học cho học sinh cùng trang thiết bị dạy học, phòng chức 
năng đầy đủ hỗ trợ thầy cô trong công tác giảng dạy”

Xóa đói giảm nghèo

Đầu tư cho giáo dục thế hệ trẻ

Tri ân gia đình có công với cách mạng

Hoạt động khác



Trách nhiệm cộng đồng

cơ quan đại diện người lao động khác để giải quyết các tác động; và
• Các quy trình khiếu nại cộng đồng địa phương chính thức.

3.   Xác định tổng số hoạt động đã triển khai tham gia cộng đồng địa phương, 
đánh giá tác động và các chương trình phát triển trên toàn tổ chức. Sử dụng 
thông tin này, tính tỉ lệ phần trăm các hoạt động với sự tham vấn cộng đồng 
địa phương, đánh giá tác động và chương trình phát triển đã triển khai..

Ví dụ:
Một công ty Việt công bố tổng số tiền đầu tư vào cộng đồng và phân loại chi 
tiêu theo mỗi chương trình phát triển.

Công bố thông tin gì: 
Báo cáo tỉ lệ phần trăm các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương 
và các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), báo cáo tác động 
và các chương trình phát triển đã triển khai, bao gồm việc sử dụng:

• Các đánh giá tác động xã hội, bao gồm đánh giá tác động về giới tính, 
trên cơ sở các quy trình có sự tham vấn của cộng động;

• Các đánh giá tác động môi trường và công tác theo dõi liên tục;
• Công bố Thông tin về các kết quả đánh giá tác động môi trường và xã 

hội;
• Các chương trình phát triển cộng đồng địa phương trên cơ sở nhu cầu 

của các cộng đồng địa phương;
• Các chương trình tham gia của các bên liên quan trên cơ sở lập sơ đồ các 

bên liên quan;
• Các ủy ban tư vấn cộng đồng địa phương trên diện rộng và các quy trình 

bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương;
• Các hội đồng lao động, ủy ban an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các 

cơ quan đại diện người lao động khác để giải quyết các tác động; và
• Các quy trình khiếu nại cộng đồng địa phương chính thức.

Qui trình công bố thông tin theo chỉ số:
1.   Xác định tổng số các hoạt động. Tổng số hoạt động phù hợp với các hoạt 

động đã báo cáo trong G4-9.
2.   Xác định sự tham vấn cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các 

chương trình phát triển trên toàn tổ chức bao gồm việc sử dụng:
• Báo cáo các sáng kiến CSR được thực hiện, tổng chi phí và kết quả đánh 

giá tác động của những chương trình này, nếu có
• Các đánh giá tác động xã hội, bao gồm đánh giá tác động về giới tính, 

trên cơ sở các quy trình có sự tham vấn của cộng đồng;
• Các đánh giá tác động môi trường và công tác theo dõi liên tục;
• Công bố Thông tin về các kết quả đánh giá tác động môi trường và xã hội;
• Các chương trình phát triển cộng đồng địa phương trên cơ sở nhu cầu 

của các cộng đồng địa phương;
• Các chương trình tham gia của các bên liên quan trên cơ sở lập sơ đồ các 

bên liên quan;
• Các ủy ban tư vấn cộng đồng địa phương trên diện rộng và các quy trình 

bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương;
• Các hội đồng lao động, ủy ban an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các 

Cộng đồng địa phương G4-SO1 Cộng đồng địa phương G4-SO1

Trách nhiệm cộng đồng (tiếp)

Đầu tư phát triển cộng đồng năm 2015
theo các lĩnh vực ưu tiên

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành các yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin về việc 
thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, hỗ trợ đặc biệt cho các mục tiêu an 
sinh xã hội hay các hoạt động từ thiện.       
Nguồn của văn bản pháp quy:
 Nghị định 67/2007/ND-CP ngày13 tháng 4 năm 2007 về chính sách hỗ trợ cho sự 

hỗ trợ các mục tiêu an sinh xã hội
 Điều 3 của Nghị định số 136/2013/ ND-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 ban hành 

các chính sách để hỗ trợ cho các mục tiêu an sinh xã hội
 Điều 4 của Quyết định số 31/2011/QD-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2011 ban hành 

về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về 
an sinh xã hội

Ghi chú: 
1.    Nguồn thông tin dữ liệu bao gồm:

 Các hồ sơ tham vấn cộng đồng và các kế hoạch triển khai 
 Nội dung các báo cáo, biên bản các cuộc họp của Ủy ban An toàn sức 

khỏe, Công đoàn, cơ quan đại diện người lao động.
 Các đánh giá tác động và kế hoạch hành động phát triển cộng đồng, tái 

định cư, cơ chế khiếu nại. 

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4; Báo cáo Phát triển bền vững Bảo Việt 2015
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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“Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã dành gần 28 tỷ đồng 
cho các chương trình phát triển cộng đồng, tăng 37% so 
với năm 2014 trong đó hơn 8 tỷ đồng tổng đầu tư được 
dành cho hoạt động giáo dục và thế hệ trẻ gồm các 
chương trình trao tặng học bổng dành cho học sinh, sinh 
viên có thành tích học tập xuất sắc, học sinh nghèo vượt 
khó. Bên cạnh đó Bảo Việt cũng đầu tư vào xây dựng hai 
trường học các các huyện Định Biên (Thái Nguyên) và Cao 
Tần (Bắc Kạn) nhằm hỗ trợ địa phương có thêm cơ sở dạy 
học cho học sinh cùng trang thiết bị dạy học, phòng chức 
năng đầy đủ hỗ trợ thầy cô trong công tác giảng dạy”

Xóa đói giảm nghèo

Đầu tư cho giáo dục thế hệ trẻ

Tri ân gia đình có công với cách mạng

Hoạt động khác



Hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN
UBCKNN đã phê duyệt kế hoạch cho hoạt động quản lý, phát triển và triển khai Thị 
trường vốn xanh để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, bao gồm tài chính xanh và 
phát triển chỉ số xanh kết hợp với các yêu cầu niêm yết, báo cáo phát triển bền vững và 
giám sát rủi ro môi trường và xã hội đối với các tổ chức tài chính hoặc hoạt động các Sở 
giao dịch chứng khoán bền vững.
Qui trình công bố thông tin theo chỉ số
1.   Xác định các sáng kiến và các chương trình liên quan đến tài chính xanh.
2.   Xác định tỷ lệ phần trăm của tổng số các khoản đầu tư được xem là tài chính xanh.

Ví dụ:
Standard Chartered nhận thấy có cơ hội lớn cho các ngân hàng tạo điều kiện để chuyển 
đổi sang một nền kinh tế ít ô nhiễm và hiệu quả về tài nguyên.

“Chúng tôi đang tham gia bằng ba cách sau đây:
1. Hội đồng các Ngân hàng bán lẻ phát triển bền vững
Trong tháng 2 năm 2007, Hội đồng các Ngân hàng bán lẻ phát triển bền vững 
được thành lập nhằm thực hiện các nghiên cứu, xây dựng các sang kiến sản 
phẩm mới, nâng cao năng lực và thúc đẩy các quan hệ với các bên liên quan 
bao gồm các chính phủ. Khi đánh giá khả thi về tài chính thương mại, dựa trên 
các kết quả và phát hiện Hội đồng sẽ xem xét thương mại hóa các sản phẩm 
tài chính đưa ra thử nghiệm tại thị trường vào năm 2008.
2. Tài trợ các dự án năng lượng tái tạo
Đội ngũ chuyên gia năng lượng tái tạo của Standard Chartered’ được thành 
lập năm 2005 và hoạt động ở nhiều ngành khác nhau và ở nhiều khu vực địa lý 
tiên phong. Đội ngũ đã hoàn thành trên 20 giao dịch thương vụ ở Hàn Quốc, 
Indonesia, the UAE, Pakistan, Uganda, Đức, Anh, Ý và Mỹ, với nhiều ngành trải 
dài từ năng lượng gió, mặt trời, thủy điện đến địa nhiệt điện. 

Đầu tư vào năng lượng tái tạo
Tổng giá trị của các dự án năng 
lượng tái tạo được ngân hàng tài 
trợ hoặc tư vấn trong năm 2017

$1,500 triệu
2006: $800 triệu
2005: $300 triệu

Tham chiếu công bố thông tin:
Các quy định hiện hành ban hành một khung cơ sở và hướng dẫn cho các tổ chức tài chính để báo 
cáo và công bố thông tin về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh hoặc triển khai sáng kiến tài 
chính xanh.       

Nguồn của văn bản pháp quy:
 Quyết định 2183/QD-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt kế hoạch hành động 

của ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020
 Quyết định 1552/QD-NHNN ngày 06 tháng 8 năm 2015 về kế hoạch hành động của ngành 

ngân hàng thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 
 Chỉ thị 03/CT-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và 

quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng 

Ghi chú:
1.   Chỉ áp dụng cho các tổ chức tài chính
2.   Tổ chức tín dụng phải thực hiện theo Chỉ thị số 03-NHNN.

Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam; Đánh giá Phát triển bền vững Standard Chartered 2007
Tham khảo Phụ lục I về biểu mẫu công bố thông tin
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Biểu mẫu công bố thông tin
Ví dụ về biểu mẫu công bố thông tin được cung cấp để tạo điều kiện thu 
thập dữ liệu.

 Ghi chú:
1.  Dưới cột “Giải thích” có thể bao gồm mô tả về sự so sánh về hiệu 

suất và cách thiết lập và theo dõi mục tiêu.
2.  Nếu đây là báo cáo phát triển bền vững đầu tiên của tổ chức, xin vui 

lòng báo cáo “Mức độ Công bố ” theo khuôn khổ “Báo cáo hoặc giải 
thích”, như đã đề cập trong trang 6 Hướng dẫn này.

Phụ lục

Mức độ công bố
Công bố đầy đủ (FD) – Có đầy đủ dữ liệu để công bố thông tin một cách 
toàn diện.
Công bố một phần (PD) – Hầu hết hoặc một số dữ liệu có sẵn để công bố.
Không có thông tin (NI) – Không có dữ liệu để công bố.
Không áp dụng (NA) – Chỉ số không áp dụng đối với tổ chức.

Nguồn: Hướng dẫn Báo cáo Phát triển bền vững G4
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