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BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ CÁC MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG CỦA PVFCCo

Phát triển bền vững hướng đến sự kết hợp chặt chẽ, hợp 
lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển: Phát triển kinh tế, 
phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Trong hai thập kỷ 
qua, trên bình diện quốc tế, vấn đề phát triển bền vững 
ngày càng được đặc biệt quan tâm, trở thành yêu cầu phát 
triển của toàn cầu. Phát triển bền vững là xu thế chung 
mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Đó cũng là 
mục tiêu chiến lược quan trọng, là chủ trương đường lối, 
chính sách, quan điểm mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân 
Việt Nam quyết tâm thực hiện. 

Phát triển bền vững là một hình thái phát triển trong đó nguồn lực được con người 
khai thác và sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu của nhân loại song song với việc bảo vệ 
môi trường, nhờ đó những nhu cầu này không chỉ được đáp ứng ở hiện tại mà còn 
trong tương lai.

Tổng công ty là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và hóa chất, gắn liền 
với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam (khu vực 
chiếm đến gần 70% dân số cả nước). Trong chiến lược phát 
triển của mình, Tổng công ty đặt mục tiêu phát triển bền 
vững là quan điểm, nguyên tắc và giá trị cốt lõi của doanh 
nghiệp. Trong chặng đường phát triển 14 năm qua, triết lý 
kinh doanh “phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi 
trường và thực hiện trách nhiệm xã hội” đã được các thế hệ 
người lao động Tổng công ty gìn giữ và phát triển như một 
tài sản, một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp.

Tổng công ty luôn đảm bảo cân bằng và tối ưu việc thực hiện đồng thời các mục tiêu:

(Theo định nghĩa của Ủy ban Brundtland của Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 3 năm 1987). 

Xuất phát từ mục tiêu trên, Tổng công ty đã, đang và sẽ 
tiếp tục triển khai các hành động để đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững, góp phần chung tay cùng xã hội thực 
hiện thành công định hướng chiến lược phát triển bền 
vững của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những 
nguyên tắc và hoạt động cụ thể trong thời gian qua Tổng 
công ty đã triển khai là:

Xây dựng văn hóa PVFCCo “Chuyên nghiệp - Hiệu quả; Năng động -Sáng tạo; 
Khát vọng - Vươn xa; và Trách nhiệm - Sẻ chia” thông qua việc tạo môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, xây dựng chính sách nhân viên phù hợp, đồng thời 
cũng là nơi mà nhân viên được xã hội tôn trọng thông qua đào tạo và đổi mới. 
Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

 › Đầu tư hệ thống nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc được thiết kế hợp 
lý, thông thoáng, đảm bảo đủ ánh sáng và không khí, giúp hạn chế tối đa 
năng lượng dùng cho chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ mà vẫn đảm bảo tốt 
điều kiện làm việc cho người lao động.

 › Tổng công ty đã hoàn thiện và triển khai áp dụng dự án KPI và cải tiến chính 
sách tiền lương, xây dựng bộ từ điển năng lực, khung năng lực tạo môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn 
cập nhật, cải tiến hệ thống chính sách nhân viên nhằm đáp ứng một cách 
tốt nhất điều kiện làm việc, chế độ chính sách, và cơ hội thăng tiến cho 
người lao động.

 › Xây dựng kế hoạch thực hiện và chủ động triển khai công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực cho công ty mẹ, đạt được kết quả trong năm 2019 
như sau: Thực hiện được 144 khóa đào tạo cho 5.486 lượt cán bộ, công nhân 
viên, với kinh phí 5,36 tỷ đồng. Công tác đào tạo năm 2019 đã đạt kế hoạch 
đề ra, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng như đáp ứng nhu cầu và chiến 
lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty.

 › Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp: Tổng công ty đã ban hành Sổ tay Văn hóa 
PVFCCo từ năm 2011, với các hệ giá trị PVFCCo cùng các chuẩn mực ứng xử 
và các quy định cụ thể về chuẩn mực ứng xử áp dụng với toàn thể cán bộ 
nhân viên trong Tổng công ty. Nội dung của Sổ tay văn hóa PVFCCo được 
phổ biến tới toàn thể cán bộ nhân viên và được đăng tải trên website của 
Tổng công ty.

Đối với Nhân viên

Tổng giám đốc Tổng công ty là người cao nhất 
chịu trách nhiệm triển khai các chính sách/vấn 
đề về môi trường trong Tổng công ty.

KINH PHÍ  
ĐÀO TẠO

TỶ ĐỒNG

5,36
Phát triển có hiệu quả 
về kinh tế.

Phát triển hài hòa các 
mặt xã hội; nâng cao 
mức sống, nhận thức 
của dân cư, trong đó 
đặc biệt chú trọng đến 
khu vực nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn.

Cải thiện môi trường 
sống, bảo đảm phát 
triển lâu dài vững 
chắc cho thế hệ 
hôm nay và mai sau. 
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 › Chất lượng sản phẩm tốt là yếu tố luôn được PVFCCo 
đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của đơn vị. Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ và các 
sản phẩm phân bón, hóa chất tự doanh khác mà Tổng 
công ty cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo chất 
lượng theo tiêu chuẩn đăng ký.

 › Nhằm giúp nhà nông sử dụng ít phân bón hơn nhưng 
vẫn tăng năng suất cây trồng, PVFCCo đã cùng với 
chính quyền địa phương và các nhà khoa học thường 
xuyên tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, hướng dẫn kỹ 
thuật canh tác, tổ chức các vườn thực nghiệm, thửa 
ruộng mẫu. 

 › Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống kho cảng, logistic 
trên cả nước nhằm cung cấp sản phẩm đến tay bà con 
nông dân đảm bảo chất lượng, kịp thời và giá cả hợp lý.

Đối với khách hàng

Cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, giải pháp sử dụng hiệu quả, và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Cụ thể, những 
nội dung PVFCCo đã, đang triển khai và kết quả đạt được: 

Tổng công ty luôn phát triển hoạt động sản xuất kinh 
doanh nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, 
những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết 
quả đạt được trong năm 2019 như sau:

 › Tổng công ty đã thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch SXKD, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 467 tỷ 
đồng, cao gấp 2,3 lần kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

 › Nhằm quản lý, phân bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
các nguồn lực, Tổng công ty triển khai áp dụng công 
nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ, chương trình quản lý 
tiên tiến trong hoạt động quản lý và điều hành doanh 
nghiệp, như quản lý hệ thống văn bản điện tử, xây 
dựng và áp dụng phần mềm hoạch định nguồn lực 
doanh nghiệp - ERP, STOP, 5S, APC, System 1, RBI, KPI,...

 › Hoạt động sáng kiến cải tiến và hợp lý hóa sản xuất 
kinh doanh luôn được Ban Lãnh đạo Tổng công ty quan 
tâm và chỉ đạo sát sao. Trong năm 2019, có 123 sáng 
kiến cải tiến được công nhận. Các sáng kiến cải tiến 
năm 2019 đã làm lợi cho Tổng công ty số tiền có thể 
lượng hóa là 19,39 tỷ đồng và các giá trị làm lợi khác 
không lượng hóa được.

 › Hoạt động khoa học công nghệ được Tổng công ty 
tập trung triển khai với kết quả trong năm 2019 là thực 
hiện 07 đề tài, xét chọn 01 đề tài và thực hiện 07 hoạt 
động hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ với kinh 
phí thực hiện hơn 6,48 tỷ đồng, qua đó góp phần tối ưu 
hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến chất lượng sản 
phẩm, tạo tiền đề cho các dự án đầu tư phát triển và đa 
dạng hóa sản phẩm của Tổng công ty. 

 › Triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong năm 2019, Tổng công ty đã tiết 
kiệm được 129,309 tỷ đồng (đạt 332% kế hoạch). 

Đối với cổ đông

CHỈ TIÊU
LỢI NHUẬN ĐẠT

TỶ ĐỒNG

Cao gấp 2,3 lần kế hoạch ĐHĐCĐ giao

467
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Đối với Chính phủ

Đối với đối tác kinh doanh

Tổng công ty luôn đảm bảo hoạt động kinh 
doanh lành mạnh và tuân thủ pháp luật. Cụ 
thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang 
triển khai và kết quả đạt được:

 › Tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước năm 
2019 là 170 tỷ đồng, đạt 83 % kế hoạch năm.

Trong quan hệ với các đối tác kinh doanh, Tổng công ty 
luôn giữ nguyên tắc: 

Cạnh tranh lành mạnh, hợp tác cùng có lợi và đảm bảo hài 
hòa lợi ích cho khách hàng. 

 › Song song với việc đảm bảo hoạt động an toàn, ổn 
định, hiệu quả và tiết kiệm của Nhà máy đạm Phú Mỹ, 
Tổng công ty đã cung cấp đội ngũ chuyên gia, công 
nhân lành nghề hỗ trợ cho công tác sửa chữa, bảo 
dưỡng và vận hành các Nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm 
Ninh Bình, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Xơ xợi 
Đình Vũ - những dự án quan trọng của đất nước.

Đối với cộng đồng và xã hội

Đối với môi trường và các vấn đề toàn cầu

 › Tổng công ty luôn cam kết thực hiện trách nhiệm đối 
với cộng đồng và xã hội. 

 › Bên cạnh việc phát triển hiệu quả, bảo vệ môi trường 
của doanh nghiệp, Tổng công ty luôn quan tâm và thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với người lao 
động và đối với xã hội thông qua nhiều hoạt động an 
sinh xã hội.

Tổng công ty luôn cam kết bảo vệ môi trường đồng thời 
tích cực hưởng ứng và tham gia giải quyết các vấn đề toàn 
cầu (giảm phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng,...). 

Tổng công ty tin tưởng rằng, phát triển bền vững sẽ đạt 
hiệu quả tốt nhất khi nó được xem là phương châm hành 
động của doanh nghiệp, đồng thời phải gắn liền với kế 
hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Với 
quan điểm và phương châm hành động này, Tổng công 
ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn thách thức trong chặng 
đường xây dựng và phát triển doanh nghiệp trường tồn, 
gìn giữ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng 
đồng và xã hội.

 › Từ khi đưa vào vận hành Nhà 
máy đạm Phú Mỹ đến nay, Tổng 
công ty luôn duy trì áp dụng các 
chương trình quản lý an toàn 
công nghệ, chương trình bảo trì, 
bảo dưỡng thiết bị theo các nước 
tiên tiến trên thế giới nhằm giữ ổn 
định vận hành thiết bị công nghệ, 
giảm thiểu tiêu hao năng lượng, 
giảm phát thải khí CO2 thải ra  
bên ngoài. 

 › Đối với các dự án mới, Tổng công 
ty chỉ sử dụng công nghệ tiên tiến 
bậc nhất trong việc sản xuất các 
sản phẩm, nhằm sử dụng hiệu 
quả nhất các nguyên liệu đầu 
vào, đặc biệt là khí tự nhiên, đồng 
thời hạn chế tối đa lượng khí CO2  
phát thải. 

 › Xây dựng, ban hành và tuân thủ 
các quy chế, quy trình, quy định 
trong hoạt động SXKD. Áp dụng 
và duy trì có hiệu quả Hệ thống 
quản lý Chất lượng - An toàn sức 
khỏe - Môi trường - Năng lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015, 
OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 
2015 và ISO 50001 : 2011.

Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và 
kết quả đạt được tới nay:
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SỨC KHỎE VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công tác An toàn, sức khỏe, môi 
trường (ATSKMT) trong sản xuất kinh 
doanh luôn được Tổng công ty quan 
tâm hàng đầu. Là đơn vị hoạt động 
sản xuất và kinh doanh trong lĩnh 
vực phân bón và các loại hóa chất 
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, Tổng 
công ty xác định việc loại trừ hoặc 
giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối 
với sức khỏe và tính mạng con người, 
gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường 
là trách nhiệm cao nhất.

Hàng năm, công tác ATSKMT của Tổng công ty liên tục 
được đổi mới với nhiều cải tiến về nội dung, phương thức 
thực hiện và hiệu quả hoạt động. Công tác ATSKMT đã 
phát huy vai trò tích cực trong phòng ngừa tai nạn, sự cố 
và đóng góp rất lớn cho việc hoàn thành các chỉ tiêu hoạt 
động, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với các thành tích đã đạt được, kể từ khi thành lập đến 
nay, Tổng công ty luôn tự hào là doanh nghiệp tiên 
phong trong công tác an toàn - sức khỏe và bảo vệ môi 
trường của ngành Dầu khí Việt Nam. Điều này đã giúp 
cho Tổng công ty có được sự phát triển bền vững và 
góp phần đảm bảo môi trường an toàn cho cộng đồng  
và xã hội.

Năm 2019, Tổng công ty đã đạt được những kết quả đáng 
kể trong công tác ATSKMT được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
cũng như các Cơ quan ban ngành ghi nhận và đánh giá cao.

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKMT THEO CÁC TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ

 › Hệ thống quản lý ATSKMT được duy trì với hiệu lực cao 
theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và 
OHSAS 18001:2007. Hệ thống quản lý ATSKMT của Tổng 
công ty được tổ chức đánh giá chứng nhận DNV cấp 
Chứng chỉ.

 › Năm 2019, tất cả các đơn vị trong Tổng công ty đều 
thiết lập và triển khai thực hiện các Mục tiêu ATSKMT 
trên cơ sở Chính sách ATSKMT, phù hợp với kế hoạch 
sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị. 
Hàng quý, các kết quả thực hiện mục tiêu ATSKMT đều 
được xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành, đưa 
ra biện pháp khắc phục đối với những mục tiêu chưa 
hoàn thành đúng tiến độ. 

 › Bộ máy quản lý công tác ATSKMT tại Tổng công ty và 
các đơn vị thành viên vẫn được duy trì tốt và phát huy 
hiệu quả hoạt động trong năm 2019. Ngoài các bộ 
phận chuyên trách về ATSKMT tại Tổng công ty như Ban 
ATSKMT và Phòng An toàn và Bảo vệ Nhà máy đạm Phú 
Mỹ, tại Tổng công ty và các công ty vùng miền còn thiết 
lập mạng lưới An toàn - vệ sinh viên, đây là lực lượng 
hỗ trợ đắc lực trong công tác đảm bảo an toàn và bảo 
vệ môi trường. 

 › Công tác đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATSKMT, 
công tác kiểm tra ATSKMT được lập kế hoạch và thực 
hiện đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, năm 2019, Tổng 
công ty còn tiến hành thêm các đợt kiểm tra chuyên 
đề như kiểm tra tuân thủ quy trình ATSKMT tại Xưởng 
NPK, kiểm tra công tác phòng chống bão lũ tại các kho 
vùng miền,... Kết quả các đợt kiểm tra đều được xem 
xét và đánh giá để từ đó đưa ra các hành động khắc 
phục phòng ngừa nhằm đảm bảo tính sẵn sàng trong 
công tác ATSKMT.

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN - AN NINH, PCCC, ỨNG CỨU TÌNH HUỐNG 
KHẨN CẤP (ƯCTHKC)

Năm 2019, Tổng công ty đã đảm bảo an toàn trong hoạt 
động vận hành, sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động 
cũng như sự cố cháy nổ tại Nhà máy đạm Phú Mỹ và các 
kho cảng thuộc Tổng công ty. Các hoạt động đảm bảo An 
toàn - An ninh, PCCC và ƯCTHKC nổi bật trong năm 2019 
bao gồm:

 › Năm 2019, Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao 
động, sự cố cháy nổ nào nghiêm trọng gây thiệt hại về 
con người và tài sản.

 › Tiếp trục triển khai xây dựng Hệ thống quản lý an toàn 
công nghệ và bộ chỉ số an toàn công nghệ (PSM&PSI) 
nhằm tăng cường đảm bảo an toàn vận hành của  
Nhà máy.

 › Trong công tác kiểm định kỹ thuật: 100% các thiết bị có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được thực hiện kiểm 
định, từ đó góp phần giảm thiểu các nguy cơ rủi ro gây 
ra hư hỏng thiết bị và tai nạn sự cố.

 › Công tác kiểm tra, giám sát việc rò rỉ khí cháy nổ tại Nhà 
máy đạm Phú Mỹ đã được tăng cường thực hiện, góp 
phần làm giảm thiểu số sự cố cháy nổ do rò rỉ khí.

 › Tiếp tục duy trì áp dụng các Chương trình quản lý 
An toàn Công nghệ như: Chương trình RBI (Quản lý 
kiểm soát rủi ro hư hỏng thiết bị), SYSTEM 1 (Theo dõi 
tình trạng các thiết bị động quan trọng, thu thập dữ 
liệu phục vụ phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng), 
Hệ thống quản lý tích hợp thiết bị tĩnh AIMS (Asset 
integrity management system), Chương trình đảm bảo 
tính toàn vẹn của thiết bị CMMS (Quản lý công tác bảo 
dưỡng sửa chữa, quản lý vật tư phục vụ bảo dưỡng sửa 
chữa,...) để đảm bảo an toàn trong vận hành của Nhà 
máy đạm Phú Mỹ.

 › Trong công tác ƯCTHKC: Ngày 17/4/2019 Tổng công ty 
đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-PBHC về việc Kiện 
toàn Ban chỉ đạo ƯCTHKC và Tổ giúp việc BCĐ UCTHKC 
của Tổng công ty. Ngoài ra, Nhà máy đạm Phú Mỹ cũng 
thành lập Ban Chỉ huy ƯCTHKC của nhà máy. 

 › Kiện toàn Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ cơ sở tại VP Tổng 
công ty gồm 25 người và đội PCCC và cứu nạn cứu hộ 
chuyên trách tại Nhà máy đạm Phú Mỹ gồm 27 người. 
Công tác huấn luyện PCCC được thực hiện đầy đủ cho 
các thành viên đội PCCC cơ sở của khối VP Tổng công 
ty và tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, tại VP Tổng công ty số 
lượng được đạo tạo và cấp chứng chỉ huấn luyện là: 25 
người, và tại Nhà máy đạm Phú Mỹ là: 31 người.

 › Năm 2019, Tổng công ty đã tổ chức được 11 đợt diễn 
tập PCCC và hoàn thiện công tác phòng cháy chữa 
cháy tại Nhà máy đạm Phú Mỹ và các đơn vị đảm bảo 
tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật.

 › Đối với diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, định kỳ hàng 
năm Nhà máy đạm Phú Mỹ đều tổ chức diễn tập ít nhất 
1 lần theo các Phương án đã được phê duyệt trong 
Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất đã được Bộ Công 
thương phê duyệt. Cụ thể, tháng 6/2019 đã tổ chức 
diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Xưởng NPK.

 › Tháng 11/2019 tổ chức Hội thao PCCC nội bộ tại Nhà 
máy đạm Phú Mỹ. Tại VP Tổng công ty cũng như các 
đơn vị thành viên định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập 
PCCC và cứu nạn thoát hiểm với sự tham gia của lực 
lượng chức năng địa phương nhằm nâng cao tính sẵn 
sàng ứng cứu của lực lượng ứng cứu tại chỗ và ý thức 
an toàn của CBCNV. 

 › Tăng cường công tác an ninh, an toàn và phòng chống 
cháy nổ trong các dịp lễ tết.

 › Tổ chức các hoạt động: Tháng hành động về ATVSLĐ 
năm 2019 (từ 1-31/5/2019). Hưởng ứng Tuần lễ quốc 
gia phòng chống thiên tai (trong tháng 5/2019).

 › Phối hợp tổ chức lớp tuyên truyền PCCC, CNCH và thực 
tập ống trượt thoát hiểm tại toàn nhà VP Tổng công ty 
cho CBCNV khối VP Tổng công ty ngày 31/5/2019.

 › Duy trì tốt chương trình 5S và STOP tại Nhà máy đạm 
Phú Mỹ và các đơn vị.

 › Chi phí cho hoạt động An toàn - PCCC năm 2019 (bao 
gồm: Phí bảo hiểm rủi ro cháy nổ, diễn tập, huấn luyện, 
tuyên truyền, mua sắm và bảo trì các thiết bị an toàn 
PCCC,...) năm 2019 là 37 tỷ đồng.
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Năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các công tác 
chăm sóc sức khỏe người lao động. Các kết quả đã đạt 
được bao gồm:  

 › Tiếp tục áp dụng chương trình bảo hiểm PVI Care cho 
người lao động nhằm có được sự đảm bảo về tài chính 
trong trường hợp phải khám chữa bệnh và nằm viện.

 › 100% các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 
người lao động theo đúng yêu cầu của luật định. Người 
lao động được phân loại sức khỏe và tư vấn khám 
chuyên sâu khi cần.

 › Năm 2019, Nhà máy đạm Phú Mỹ vẫn tiếp tục tổ chức 
khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho 
người lao động làm việc trong môi trường lao động 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thực hiện công tác giám 
định y khoa và bảo hiểm xã hội cho người lao động bị 
bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, Nhà máy đã tăng cường 
thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục và phòng 
ngừa nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động làm 
việc trong môi trường có độ ồn cao.

 › Thực hiện giám sát môi trường lao động và công tác 
bảo hộ lao động hiệu quả, nhằm đảm bảo sức khoẻ 
cho người lao động và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp.

 › Đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn 
tập thể. Tổ chức và cung cấp các bữa ăn đảm bảo dinh 
dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm bằng cách kiểm 
soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm sử dụng bắt buộc 
phải có xuất xứ rõ ràng và được cung cấp từ những đơn 
vị có uy tín. 

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGĂN NGỪA 
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, 
SỨC KHỎE VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường là một trong những 
cam kết được Tổng công ty xây dựng trong hoạt động sản 
xuất và kinh doanh. Để thực hiện cam kết đó, trong năm 
2019 Tổng công ty đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhằm 
tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và bảo vệ môi trường:

 › Năm 2019 không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi 
trường, không có vi phạm pháp luật về môi trường 
trong các đợt thanh kiểm tra.

 › Hoàn thành Xác nhận hoàn thành ĐTM cho Dự án NH3 

và phân xưởng NPK có sự phê duyệt của Bộ TNMT.

 › Duy trì áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý môi trường 
theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

 › Đang triển khai công tác lắp đặt hệ thống quan trắc tự 
động liên tục truyền tín hiệu về Sở TNMT của nước làm 
mát. Hoàn thành trong năm 2020.

 › Cập nhật và đánh giá tuân thủ pháp luật về môi trường 
đối với các Nghị định, Thông tư mới ban hành trong 
năm 2019. 

 › Thực hiện đầy đủ công tác giám sát môi trường định kỳ 
tại tất cả các kho công trình của Tổng công ty. Các chỉ 
tiêu giám sát đều đạt QCVN.

 › Thực hiện đầy đủ theo dõi, chuyển giao và báo cáo chất 
thải nguy hại theo đúng yêu cầu pháp luật.

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI

Thống kê đánh giá, tình hình quản lý chất thải

STT Loại chất thải ĐVT Lượng
phát thải

Lượng
xử lý

Mức độ xử lý
(Tốt/Bình thường/Chưa tốt)

1 Nước thải sản xuất m3/năm 129.198 129.198 Tốt

2 Nước thải sinh hoạt m3/năm 10.158 10.158 Tốt

3 Nước làm mát m3/năm 24.375.744 24.375.744 Tốt

4 Khí thải m3/h 1.379.060 1.379.060 Tốt

5 Chất thải rắn sinh hoạt Tấn/năm 124,25 124,25 Tốt

6 Chất thải rắn công nghiệp Tấn/năm 386,96 386,96 Tốt

7 Chất thải nguy hại Tấn/năm 64,06 64,05 Tốt

 › Khai báo công tác môi trường trên cơ sở dữ liệu môi 
trường ngành công thương. Cung cấp thông tin về 
công tác quản lý môi trường cho các cơ quan chức 
năng.

 › Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 
đất năm 2019, tháng hành động vì môi trường hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019.

 › Một số kết quả hoạt động môi trường năm 2019 cho 
hoạt động sản xuất và kinh doanh tại PVFCCo được ghi 
nhận như sau:

•   Quản lý nguồn nguyên liệu năm 2019:

Tổng lượng khí thiên nhiên sử dụng để sản 
xuất: 387,34 triệu Nm3.

•   Tiêu thụ năng lượng năm 2019:

Năng lượng điện tiêu thụ cho sản xuất: 

134.638.819 KWH

Tổng lượng dầu FO : 1,22 tấn

Tổng lượng dầu DO : 122,97 tấn

•   Tiêu thụ nước năm 2019: 17.215.453 m3

Nguồn cung cấp nước: Nước thủy cục cho sinh hoạt và 
sản xuất, nước ngầm, nước sông dùng để làm mát thiết bị. 
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Xây dựng văn hóa an toàn, sức khỏe, môi trường là một hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao ý thức tuân thủ cho 
CBCNV. Năm 2019, Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như:

XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG

 › Năm 2019, Nhà máy đạm Phú Mỹ đã thiết lập mục tiêu 
tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Các kết quả 
thực hiện mục tiêu được theo dõi, xem xét và đánh giá. 

 › Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được Nhà máy 
đạm Phú Mỹ áp dụng. Kết quả thực hiện tiết kiệm và sử 
dụng năng lượng hiệu quả năm 2019 đạt được gần 14 
tỷ đồng. Các nhiên liệu tiết kiệm được bao gồm nhiên 
liêu khí CNG, nhiên liệu H2 và điện năng.

 › Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm và sử 
dụng năng lượng hiệu quả năm 2019 và xây dựng kế 
hoạch cho năm 2020 gửi về Sở Công thương Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu.

 › Năm 2020, Nhà máy đạm Phú Mỹ tiếp tục duy trì công 
tác tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh, tiết 
kiệm chi phí quản lý, tìm kiếm cơ hội tiết kiệm năng 
lượng trong các dây chuyền sản xuất hiện hữu của các 
nhà máy.

 › Tại khối Văn phòng Tổng công ty, mục tiêu tiết kiệm chi 
phí được đặt ra cho tất cả các phòng/ban. Kết quả thực 
hiện đều được theo dõi, xem xét và đánh giá mức độ 
hoàn thành KPI. 

 › Toàn thể CBCNV của Tổng công ty đều nâng cao ý thức 
tự giác trong việc sử dụng năng lượng một cách hiệu 
quả thông qua các hình thức tuyên truyền.

 › Đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy đạm 
Phú Mỹ để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2020 của Tổng công ty.

 › Vận hành chính thức dự án NH3-NPK đảm bảo an toàn, 
chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật 
về CL-ATSKMT.

 › Hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ 
năm 2020 đúng kế hoạch và an toàn, hiệu quả. 

 › Rà soát, củng cố công tác quản lý chất lượng tại Tổng 
công ty nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu 
sản xuất tại nhà máy đến vận chuyển tồn trữ tại các kho, 
đại lý vùng miền.

 › Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại tất cả các 
công trình của Tổng công ty. Không để xảy ra sự cố 
cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản của Tổng công 
ty. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng trở lên tại tất 
cả các công trình của Tổng công ty.

 › Không để xảy ra sự cố môi trường và đảm bảo tuân thủ 
đầy đủ yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 › Duy trì điều kiện vệ sinh lao động, khám chữa bệnh 
định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV trong toàn 
Tổng công ty.

 › Củng cố lực lượng ứng cứu khẩn cấp, nâng cao tính 
sẵn sàng ứng phó sự cố bão lũ nhằm ngăn ngừa, giảm 
thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các cơn bão.

Những thành tích đã đạt được trong năm 2019 và những mục tiêu đặt ra cho năm 2020 đã 
khẳng định những nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên 
Tổng công ty trong công tác đảm bảo ATSKMT, củng cố thương hiệu và hình ảnh của Tổng công 
ty vì một tương lai an toàn và phát triển bền vững.

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, 
SỨC KHỎE VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của Công đoàn ngành dầu khí Việt Nam nhằm nâng 
cao kiến thức về an toàn - sức khỏe - môi trường.

 › Tổ chức Hội thảo về môi trường nhằm củng cố kiến 
thức về bảo vệ môi trường cho CBCNV.

 › Áp dụng quy chế khen thưởng An toàn - Môi trường 
hàng quý nhằm khích lệ CBCNV tham gia tích cực vào 
công tác an toàn và bảo vệ môi trường.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

NHIỆM VỤ CHÍNH CÔNG TÁC ATSKMT 
NĂM 2020 

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2019

Trong tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty không thuận lợi, nhưng 
trên tinh thần trách nhiệm sẻ chia và trực tiếp chăm lo cho bà con nông dân - 
khách hàng của Tổng công ty - ở các vùng khó khăn và huy động sự đóng góp 
nguồn lực từ CBCNV và hệ thống phân phối, Tổng công ty tiếp tục triển khai 
các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các hạng mục chính là hỗ trợ 
giáo dục, y tế và đền ơn đáp nghĩa. 

Một chương trình tiêu biểu có sự chung tay của toàn hệ thống và mang nhiều 
ý nghĩa, đó là chương trình chạy bộ cộng đồng “Phu My Run” nhằm mục đích 
gây quỹ tặng quà Tết cho người nghèo. Theo đó, CBCNV, thành viên hệ thống 
phân phối sẽ tham gia chương trình chạy bộ do Công đoàn Tổng công ty tổ 
chức, vừa để rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời với mỗi 
1km hoàn thành, sẽ được quy đổi để gây quỹ để tặng quà Tết cho người nghèo. 
Năm 2019, đã có 1.240 vận động viên tham gia, tổng quãng đường chạy được 
189.242 km hợp lệ, và số tiền 533.863.000 đồng được gây quỹ. Từ số tiền này, có 
800 phần quà Tết được trao cho các hộ gia đình nông dân nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn, hộ gia đình thuộc diện chính sách, thương bệnh binh, người có công 
với cách mạng tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Đak Nông, Đồng Tháp,  
An Giang; và CBCNV tự tay gói 1.000 cái bánh chưng tặng cho người già neo 
đơn không nơi nương tựa, thương binh nặng và người có công trong dịp  
Tết cổ truyền.

 › Tuyên truyền trong tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, 
ngày môi trường thế giới, giờ trái đất, ngày toàn dân 
phòng cháy chữa cháy, giúp nâng cao nhận thức của 
cán bộ công nhân viên về tuân thủ yêu cầu pháp luật 
về an toàn - phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường 
và sức khỏe người lao động.

 › Tổ chức cuộc thi an toàn - Vệ sinh viên giỏi cấp Tổng 
công ty và tham gia cuộc thi an toàn - vệ sinh viên giỏi 
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