
TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Ngoài việc tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, 
SAVICO luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường để 
hướng tới doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phát triển bền 
vững, thân thiện với môi trường.

Để tăng cường giám sát và quản lý tốt hơn hoạt động bảo 
vệ môi trường, đa số các đơn vị ngành ôtô trong hệ thống 
SAVICO đang cam kết và áp dụng đồng bộ hệ thống quản 
lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Đội ngũ kỹ thuật, lao động của các đơn vị kinh doanh ôtô, xe 
gắn máy trong hệ thống SAVICO thường xuyên được phổ 
biến về cách phân loại rác, các quy định về việc sử dụng tiết 
kiệm năng lượng điện, nước,... trong hoạt động bảo hành, 
sửa chữa, hoạt động văn phòng cũng như các quy định 
về vệ sinh môi trường. Định kỳ hàng năm hoặc khi có sự 

thay đổi trong Hệ thống quản lý môi trường, các Công ty 
thành viên thực hiện nhận dạng khía cạnh môi trường để 
từ đó kiểm soát tốt hơn các vấn đề về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, để đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn 
nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, SAVICO thực hiện 
chương trình văn phòng làm việc xanh tại văn phòng Công 
ty; các Công ty thành viên tăng cường áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật để thông thoáng nhà xưởng, giảm độ ồn và 
trang bị hệ thống quạt hút, quạt công nghiệp cho những 
cơ sở bảo hành, sửa chữa cũng như thực hiện đo đạc thông 
số môi trường làm việc định kỳ đạt yêu cầu của pháp luật.

CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

TIÊU THỤ ĐIỆN, NƯỚC 

Nguồn nguyên vật liệu sử dụng trong hoạt động của 
SAVICO và các Công ty thành viên - chủ yếu là các đơn vị 
ngành ôtô, xe máy được quản lý, sử dụng một cách hợp lý 
dựa trên các quy trình quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ, các 
quy định về định mức tiêu thụ nguyên vật liệu.

Do nguyên vật liệu chỉ sử dụng một lần và không thể tái 
chế nên chúng tôi rất chú trọng trong việc đầu tư hệ thống 
máy móc thiết bị hiện đại theo quy trình khép kín, hệ thống 
xử lý nước thải, rác thải ngay tại nguồn. 

6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 thuê văn phòng, tính theo chỉ số tiêu thụ của tòa nhà phân bổ cho số tầng hoạt động 
nên chỉ số tiêu thụ giảm mạnh

ĐVT 2015 2016 2017 2018

Điện  Kw 164.477                 166.970          75.606          37.547

Nước m3             1.250              1.238                698   221

Xăng xe + xăng dầu máy phát điện             Lít 6.359         8.940          10.987          10.149

Tại Công ty mẹ, nguyên vật liệu được sử dụng chủ yếu 
để phục vụ nhu cầu tiêu thụ hàng ngày gồm nhiên liệu 
xe, dụng cụ vệ sinh, văn phòng phẩm. Giải pháp quản lý 
nguồn nguyên vật liệu là quản lý dựa trên định mức và sử 
dụng các giải pháp lưu trữ thay thế.
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