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THÔNG ĐIỆP
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

NĂM 2018 LÀ NĂM THỨ BA LIÊN TIẾP TNG ĐẠT DANH HIỆU DOANH 
NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM. VỚI SỰ ĐOÀN KẾT, 

NỖ LỰC VÀ KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI CỦA TNG, TÔI TIN RẰNG TNG 
SẼ TIẾP TỤC BƯỚC LÊN MỘT NẤC THANG MỚI TRONG TIẾN TRÌNH 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. 

Với sứ mệnh mang lại “Hạnh phúc cho các bên liên 
quan”, TNG luôn nỗ lực không ngừng mang đến 
những điều tốt đẹp nhất cho toàn thể mọi người. 
Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp TNG đạt danh hiệu 
Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam. Trong 
hơn 40 năm kiên định với mục tiêu trở thành doanh 
nghiệp may xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, từng 
bước đưa thương hiệu hàng dệt may Việt chinh phục 
và dần vươn xa trên thị trường quốc tế, TNG đã đạt 
được nhiều thành tựu trên nhiều phương diện: Giá 
trị về kinh tế không ngừng được tăng cao, các dự án 
nhà máy xanh thân thiện với môi trường, đáp ứng 
các quy chuẩn quốc tế về phát triển xanh đang dần 
được hoàn thiện và đi vào hoạt động trong thời  gian 
tới; TNG cũng đã và đang mở rộng quy mô sản xuất, 
đưa đến nhiều công ăn việc làm cho người lao động, 
thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương,…
hướng đến sự phát triển bền vững. 

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, TNG cam 
kết sẽ không ngừng nỗ lực để mang lại các giá trị 
cao nhất cho các bên liên quan bằng phương châm 
phát triển theo mô hình tam giác “Kinh tế - Xã hội 
- Môi trường”, cam kết các sản phẩm TNG đưa đến 
tay người tiêu dùng luôn hướng đến mục tiêu chất 
lượng, an toàn và thân thiện với môi trường. Các nhà 
máy, công trình xây dựng luôn gắn với thông điệp 
“xanh - sạch”. Hoạt động an sinh xã hội gắn liền với 
hạnh phúc của người lao động cũng như sự phát 
triển của cộng đồng. Theo dòng chảy của thị trường 

trong nước và quốc tế, TNG luôn luôn đổi mới và hoàn 
thiện, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe 
nhất của đối tác, khách hàng, mở rộng thị trường trên thế 
giới và thị phần trong ngành dệt may. 

Năm 2019, ngành dệt may nói chung và TNG nói riêng 
diễn ra trong bối cảnh đan xen cả khó khăn và thuận lợi. 
Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và không ngừng thay đổi 
của tập thể CBCNV toàn Công ty, tôi tin rằng TNG sẽ tiếp 
tục bước lên một nấc thang mới trong tiến trình phát 
triển bền vững.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ sự cảm 
ơn chân thành đến toàn thể Quý vị đã luôn đồng hành 
cùng TNG. Tôi tin rằng, với lòng quyết tâm và sức mạnh 
tập thể của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động, 
TNG sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển vì lợi ích của các bên 
liên quan và một tương lai ngành dệt may Việt Nam bền 
vững và vươn xa. 

Trân trọng!

Kính gửi Quý nhà đầu tư, cổ đông, và các bên liên quan!

TM. BAN LÃNH ĐẠO
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THỜI



TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CAM KẾT 
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Là Công ty đại chúng trong TOP đầu minh bạch nhất, quản trị tốt nhất, phát triển bền vững nhất.

Là Công ty sản xuất và bán lẻ từ thị trường trong nước đến thị trường toàn cầu có doanh thu 
tiêu thụ đạt TOP tỷ đô la Mỹ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Chịu trách nhiệm tuyệt đối cho tất cả các sản phẩm cung cấp đến tay người tiêu dùng.

Mang lại hạnh phúc cho người lao động, khách hàng và cộng đồng dân cư. 

Trách nhiệm: Thực hiện đạo đức kinh doanh trong công việc, đảm bảo mọi chế độ, quyền 
lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc: Nơi xứng đáng để cống hiến và làm việc.

Phát triển tương lai xanh: Vì một màu xanh TNG, chúng tôi chú trọng mọi hoạt động liên 
quan đến đời sống người lao động, cộng đồng địa phương. Thực hiên phương châm hành 
động: “Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường”

Phát triển bền vững: Chúng tôi cam kết đảm bảo lợi ích dài hạn đa chiều trong hoạt động 
với khách hàng và các bên có liên quan.

KHÁCH HÀNG

Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh và giao hàng đúng thời hạn.  

Bảo vệ quyền lợi khách hàng về thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa. 

Đảm bảo uy tín, tôn trọng khách hàng. 

Cam kết thời gian sản xuất, năng lực với khách hàng. 

Cam kết thời gian giao hàng. 

Cam kết chống tiêu cực, hối lộ trong sản xuất kinh doanh.

CỔ ĐÔNG

Công khai, minh bạch, công bằng mọi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho cổ đông.

Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả và uy tín trên thị trường.

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển.

CỘNG ĐỒNG

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội.

Tham gia các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động làm việc tại TNG không bị vi phạm quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Mọi quyền lợi của người lao động làm việc tại TNG theo Bộ Luật Lao động đều được đảm bảo.

CAM KẾT
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CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2018

 � Áp dụng các tiêu chuẩn theo thẻ điểm quản trị công 
ty khu vực Asean (ACMF) để đánh giá tình hình quản 
trị công ty 2018. 

 � Sử dụng tiêu chuẩn GRI trong việc lập và trình bày Báo 
cáo phát triển bền vững 2018.

 � Ngày 12/12/2018 phát hành thành công trái phiếu 
chuyển đổi trị giá 200 tỷ cho nhà đầu tư là Korea 
Investment & Securities Co., Ltd (là người được ủy 
thác của Quỹ đầu tư tập trung Asam Việt Nam 1).

 � Sản phẩm đường may không chỉ - kiểu dáng thời 
trang, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường 
- được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch (Cục Bản quyền 
tác giả) cấp Giấy chứng nhận ký quyền tác giả số 

DOANH THU ĐẠT

3.612
TỶ VNĐ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

181
TỶ VNĐ

2773/2018/QTG ngày 04/06/2018 cho “Bài viết về quá 
trình sản xuất áo sơ mi đường may không chỉ theo 
công nghệ ép seam”.

 � Tổng chi phí cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã 
hội hướng tới cộng đồng năm 2018: 6.646.000.000 
VNĐ, gấp 4 lần so với chi phí thực hiện năm 2017 là 
1.587.764.000  VNĐ.

 � Doanh thu đạt 3.612 tỷ VNĐ, tốc độ tăng trưởng lên 
tới 57%, tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong giai đoạn 
2014 - 2018.

 � Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ VNĐ, tốc độ tăng 
trưởng lên đến 45%, tốc độ tăng trưởng lớn nhất 
trong giai đoạn 2014 - 2018.

 � Khởi công xây dựng dự án Nhà máy xanh - tổng vốn 
đầu tư lên đến 290 tỷ đồng, định hướng đạt tiêu 
chuẩn Leed đối với khu vực văn phòng, tiêu chuẩn 
Lotus đối với khu vực sản xuất. Định hướng tất cả các 
nhà máy xây dựng bởi TNG kể từ năm 2018 đều sẽ 
đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh, đảm bảo là một mắt 
xích trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu đảm 
bảo không chỉ thu hút nhiều đơn hàng lớn từ những 
thương hiệu tên tuổi Nike, Adidas,... mà còn cân bằng 
giữa bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội giúp 
Công ty phát triển bền vững trong dài hạn.

 � Mua lại và thành lập Nhà Máy TNG Đồng Hỷ với công 
suất 06 chuyền may (dự kiến đầu xây dựng dự án với 
tổng vốn đầu tư 250 tỷ VNĐ, công suất tăng lên tới 30 
chuyền may).

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

57%

AN SINH XÃ HỘI

6,646
TỶ VNĐ

Chú thích:

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
là một giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng 
xanh được cấp bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ ra đời 
năm 1995 tại Mỹ. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong 
về vấn đề xây dựng các công trình tiết kiệm năng lượng 
và bảo vệ môi trường sống của con người.

LOTUS là hệ thống chứng nhận công trình xanh được 
phát triển bởi Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) 
- tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, thành viên Hội đồng 
Công trình xanh Thế giới (World GBC).



Ngày 16/01/2018: Thủ tướng Chính phủ trao 
tặng TNG Cờ thi đua Chính phủ năm 2017.

Ngày 08/03/2018: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng 
Bằng khen cho TNG vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

giải quyết việc làm năm 2017.

Ngày 14/03/2018: Bộ Công thương đã cấp Giấy chứng nhận 
đạt giải thưởng Doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu 

năm 2017. 

Ngày 05/06/2018: Bộ Công thương đã trao tặng TNG 
Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác 

ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ năm 2017.

Ngày 20/4/2018: Cục ATLĐ đã cấp cho TNG Giấy 
khen vì đã có thành tích xuất sắc về công tác 

ATVSLĐ năm 2017.

Ngày 20/11/2018: Phòng thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam đã trao tặng Doanh nghiệp bền vững 03 năm 

liên tiếp 2016, 2017, 2018 cho TNG. 

5
TOP

Ngày 2/11/2018: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Báo Đầu 
tư: Trao tặng Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất và 
Top 5 Báo cáo thường niên tốt nhất - Nhóm vốn hóa nhỏ 2018 

cho TNG.

Ngày 21/12/2018: Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao Giấy 
chứng nhận Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào 

toàn dân PCCC năm 2018.

Ngày 27/7/2018: Đảng bộ Thái Nguyên đã có Bằng khen 
TNG vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn giai đoạn 2008 - 2018. 50
TOP

Ngày 10/10/2018: UBND tỉnh Thái Nguyên đã Chứng nhận 
TNG thuộc "Top 50 doanh nghiệp có nhiều thành tích đóng 
góp cho sự phát triển tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018.
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GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2018
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TỔNG QUAN VỀ TNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN 

Mã niêm yết : TNG

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên Tiếng Anh : TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ : 493.401.800.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và mã số thuế 

: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu 
ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 27/07/2018

Trụ sở chính : Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên

Điện thoại : 02083.856.508

Email : info@tng.vn

Website : htttp://tng.vn, http://tngfashion.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NEW YORK

Địa chỉ : 79 Madison street New York, NY 10016, Hoa Kỳ

Điện thoại : +1.732.406.4006

Email : linh@tng.vn



16 17BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018 www.tng.vn

LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ

 � TNG là đơn vị may công nghiệp xuất khẩu. Chuyên các sản phẩm 
chủ lực như  áo jacket  bông, lông vũ, quần áo dán seam, quần 
sooc các loại, váy, hàng trẻ em, quần áo nỷ, hàng dệt kim; sản 
xuất bông tấm, trần bông, thêu công nghiệp, thùng carton, túi 
PE các loại, giặt công nghiệp.

 � Sản xuất hàng nội địa mang thương hiệu TNG: TNG đang trong 
quá trình xâm nhập thị trường nội địa. Hàng năm, TNG đều ra 
những bộ sưu tập độc đáo, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, bắt 
kịp với xu hướng thời trang thế giới.

VỚI SLOGAN “TNG - SỰ LỰA CHỌN CỦA TÔI”, TNG HƯỚNG ĐẾN 
NHỮNG SẢN PHẨM MAY MẶC ĐẸP MẮT VÀ KHÔNG NGỪNG NÂNG 

CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 

ĐỊA BÀN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

 � 01 trụ sở chính tại Tp. Thái Nguyên 

 � 01 Công ty liên doanh, liên kết 

 � 11 Nhà máy may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 � 01 Nhà máy may phục vụ sản xuất bán hàng trong nước

 � 02 Nhà máy phụ trợ 

 � 01 Văn phòng đại diện ở New York - Hoa Kỳ 

 � 32 Cửa hàng thời trang hoạt động trên phạm vi cả nước 
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CÁC ĐỊA BÀN XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA TNG 

LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (tiếp theo)
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DANH MỤC 
CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sau hơn 40 năm phát triển, TNG đã cung ứng ra thị trường nhiều loại sản 
phẩm thời trang với chất lượng đảm bảo, đa dạng về chủng loại, được người 

tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận một cách tích cực. Các sản phẩm phục 
vụ sản xuất công nghiệp của TNG cũng đã góp một phần lớn vào cơ cấu doanh 
thu của TNG, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 
nói riêng và cả nước nói chung.

May công nghiệp xuất khẩu: Áo jacket bông, 
lông vũ, quần áo dán seam, quần sooc, các loại 

váy, hàng trẻ em, hàng dệt kim…

Thùng Cartoon, túi PE các loại, giặt 
công nghiệp…

Bông tấm, trần bông, thêu công 
nghiệp, in công nghiệp…

Sản xuất hàng thời trang công sở 
nội địa mang thương hiệu TNG…

GIỚI THIỆU VỀ TNG
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CÔNG TY CON
CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT 

Công ty đặt trụ sở chính tại số 434/1, đường Bắc Kạn, Tp. Thái Nguyên; có 11 nhà máy may xuất khẩu nằm tại địa bàn 
các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên, 01 nhà máy may phục vụ sản xuất bán hàng trong nước, 02 nhà máy phụ trợ, 01 
văn phòng đại diện tại New York - Hoa Kỳ và 32 cửa hàng thời trang hoạt động trên phạm vi cả nước. 

CÁC NHÀ MÁY HẠCH TOÁN TRỰC THUỘC CỦA TNG 

NHÀ MÁY MAY VIỆT ĐỨC
Thành lập: Năm 1979
Địa chỉ: Số 160 đường Minh Cầu,  
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 9.847 m2

Chuyền may: 25 chuyền
Lao động: 1.350 người
Năng lực sản xuất: 2,2 triệu áo jacket/ 1 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, 
bottom, denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY VIỆT THÁI
Thành lập: Năm 1979
Địa chỉ: Số 221 đường Thống Nhất 
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 12.691 m2

Chuyền may: 20 chuyền
Lao động: 1.080 người
Năng lực sản xuất: 1,8 triệu áo jacket/ 1 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY SÔNG CÔNG 1,2,3
Thành lập: Năm 2006
Địa chỉ: KCN Sông Công, Tp.Sông Công,  
tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 14.000 m2

Chuyền may: 88 chuyền
Lao động: 4.288 người
Năng lực sản xuất: 7,7 triệu áo jacket/ 1 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, seam sealing jacket, 
cargo pants, bottom, leather jacket, kid items

NHÀ MÁY MAY PHÚ BÌNH 1,2,3,4
Thành lập: Năm 2010
Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 93.131 m2

Chuyền may: 52 chuyền
Lao động: 3.780 người
Năng lực sản xuất: 4,5 triệu áo jacket/ 1 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY ĐẠI TỪ
Thành lập: Năm 2015
Địa chỉ: Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 13.388 m2

Chuyền may: 35 chuyền
Lao động: 1.890 người 
Năng lực sản xuất: 3 triệu áo jacket/1 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY ĐỒNG HỶ
Thành lập: Năm 2018
Địa chỉ: Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 12.760 m2

Chuyền may: 9 chuyền may 
Lao động: 486 người
Năng lực sản xuất: 783 nghìn áo jacket/ 1 năm
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC THÁI
Giá trị vốn góp: 771.150.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu: TNG góp 49% vốn điều lệ

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp các công trình 
về lưới điện

TNG hiện đang tham gia vào quá trình tái cơ cấu, hoàn 
thiện bộ máy và chiến lược kinh doanh

CÔNG TY CON
CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT (tiếp theo)

CHI NHÁNH THỜI TRANG TNGF
Thành lập: Năm 2016

Địa chỉ: 434/1, Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, 
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

NHÀ MÁY PHỤ TRỢ 
Thành lập: Năm 2006

Địa chỉ: Khu B, KCN Sông Công, Tp. Sông Công,  
tỉnh Thái Nguyên

 Nhà máy bao bì
 Hoạt động chính: Sản xuất bao bì từ giấy và nilon,  

giặt là, in, thêu

 Công suất: 16.000 m2 carton/ 1 ngày,  
600 kg túi PE/ 1 ngày

 Nhà máy bông
 Hoạt động chính: Sản xuất bông

 Công suất: 20.000 yds bông/ 1 ngày 
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Ông NGUYỄN ĐỨC MẠNH 
Phó Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1983 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017 

Trình độ chuyên môn
 � Kỹ sư cơ điện mỏ, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị
 � Hơn 20 năm kinh nghiệm làm TGĐ và hơn 13 năm 

kinh nghiệm ở vị trí Chủ tịch HĐQT
Quá trình công tác

 � 1982 - 1992: Đội trưởng Đội vật tư Công ty xây lắp 
điện Bắc Thái

 � 1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp may Bắc Thái
 � 1993 - 2002: Giám đốc Công ty may Thái Nguyên
 � 2003 - Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu 

tư và Thương mại TNG
Các chức danh khác

 � Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 � Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tp. Thái Nguyên

Thành tích tiêu biểu
 � Giải thưởng doanh nhân tiêu biểu
 � Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007

Trách nhiệm
 � Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh và ngân 

sách hàng năm
 � Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục 

tiêu chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua
 � Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân CNTT - USA

 � Cử nhân ngoại ngữ: Shanghai, China

 � Kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại TNG từ năm 2007

Quá trình công tác
 � 1995: Ông làm việc tại Công ty may Thái Nguyên

 � 2010 - 2011: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP 
Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2011 - Nay: Phó Chủ Tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP 
Đầu tư và Thương mại TNG

Các chức danh khác
 � Giám đốc Chi nhánh Thời trang TNG

Trách nhiệm
 � Giám sát các hoạt động hàng hóa mang thương hiệu 

TNG tại thị trường trong nước

 � Đưa TNG làm việc các tập đoàn, các thương hiệu lớn 
của Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản

Ông NGUYỄN VĂN THỜI
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Năm sinh: 1958 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2003

GIỚI THIỆU  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn
 � Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán, Cử 

nhân ngoại ngữ

 � Kinh nghiệm quản lý tại Công ty: 20 năm làm việc 
trong lĩnh vực dệt may

Quá trình công tác
 � 1999 - 2007: Cán bộ - Công ty CP  may Thái Nguyên

 � 2008 - 2016: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Đầu 
tư và Thương mại TNG

 � 2017 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí 

kiểm toán và mọi hoạt động liên quan đến sự rút lui 
hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập

 � Kiểm tra BCTC hàng năm, sáu tháng và hàng quý 
trước khi đệ trình HĐQT

 � Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý 
kiến phản hồi của ban quản lý Công ty

Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC
Phó Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1977 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017

Bà HÀ THỊ TUYẾT 
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1984 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân luật, Luật sư

 � Chứng chỉ hành nghề Luật sư

 � Kinh nghiệm quản lý tại công ty: Trên 10 năm  
kinh nghiệm tại TNG

Quá trình công tác
 � 2007 - nay: Thư ký Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư  

và Thương mại TNG

 � 2013 - 2017: Uỷ viên BKS Công ty CP Đầu tư và  
Thương mại TNG

 � 2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Kiểm soát về mặt pháp lý, hồ sơ HĐQT, Ban TGĐ Công ty

 � Giám sát chặt chẽ theo hệ thống luật các văn bản 
của TNG.

 � Giám sát hệ thống an sinh, xã hội của Công ty
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Ông RUSDY PRANATA  
Thành viên HĐQT độc lập
Năm sinh: 1975 - Quốc tịch: Indonesia
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2014

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân sư phạm, cử nhân kế toán tài chính

Quá trình công tác
 � 2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và 

Thương mại TNG

Các chức danh khác
 � Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 � Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tp. Thái Nguyên

Trách nhiệm
 � Đàm phán, kiểm tra, giám sát trong hoạt động  

mua bán

Trình độ chuyên môn: 
 � CFA (The Chartered Financial Analyst)

Quá trình công tác
 � 2001 - 2005: Cán bộ kiểm soát tài chính tại Công ty 

Toys’R’Us - Indonesia

 � 2005 - 2014: Giám Đốc Tài chính doanh nghiệp, 
Phó TGĐ Công ty PT Great River International Tbk 
Garment Manufacturing and Retailers/ PT Samudra 
Biru/Garment Manufacturing for Export and Local 
Market

 � 2014 - Nay: Giám đốc Công ty PT Surya Berkat 
Indonesia Klaten, Central Java/PT Aseli Garmen 
Indonesi; thành viên HĐQT độc lập của TNG

Bà ĐỖ THỊ HÀ
Thành viên HĐQT  
Năm sinh: 1960
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017

GIỚI THIỆU  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân Luật, Luật sư

 � Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Quá trình công tác
 � 1995 - 2010: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An 

Vinh

 � 2011 - nay: Giám đốc Công ty Luật TNHH Tích Thiện, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Du lịch Hải Âu

 � 2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Kiểm soát về mặt pháp lý, tuân thủ các luật chứng 

khoán, luật đầu tư, luật doanh nghiệp

 � Giám sát các hoạt động liên quan đến phát hành cổ 
phiếu, trái phiếu của TNG

 � Phân tích cổ phiếu TNG, định hướng các đợt phát 
hành để đạt được hiệu quả

Ông LÊ QUANG VINH 
Thành viên HĐQT độc lập
Năm sinh: 1969
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017
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Ông TRẦN MINH HIẾU 
Phó TGĐ Phụ trách khối Kinh doanh
Năm sinh: 1979
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn
 � Kỹ sư cơ điện mỏ, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị
 � Hơn 20 năm kinh nghiệm làm TGĐ và hơn 13 năm 

kinh nghiệm ở vị trí Chủ tịch HĐQT
Quá trình công tác

 � 1982 - 1992: Đội trưởng Đội vật tư Công ty xây lắp 
điện Bắc Thái

 � 1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp may Bắc Thái
 � 1993 - 2002: Giám đốc Công ty may Thái Nguyên
 � 2003 - Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP 

Đầu tư và Thương mại TNG
Các chức danh khác

 � Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 � Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Tp. Thái Nguyên

Thành tích tiêu biểu
 � Giải thưởng doanh nhân tiêu biểu
 � Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007

Trình độ chuyên môn
 � MBA

 � Cử nhân kinh tế

 � Kinh nghiệm quản lý tại Công ty: Gần 20 năm  
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng dệt may

Quá trình công tác
 � 2009 - 2011: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Nhà máy  

Việt Thái, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2011 - 2013: Giám đốc chi nhánh Kinh doanh Công 
ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2013 - 2017: Trợ lý TGĐ Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại TNG

 � 2017 - Nay: Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư và Thương 
mại TNG

Trách nhiệm
 � Giám sát các hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất 

nhập khẩu

 � Đưa doanh thu, lợi nhuận của TNG tăng trưởng cao

Ông NGUYỄN VĂN THỜI
TGĐ phụ trách chung
Năm sinh: 1958 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2003

GIỚI THIỆU  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn 
 � Thạc sỹ quản trị kinh doanh, 

kỹ sư may

Quá trình công tác
 � 1994 - 1997: Bà làm việc tại Xí 

nghiệp may Bắc Thái

 � 1998 - 2002: Bà làm việc tại Công ty 
may Thái Nguyên

 � 2003 - 2007: Công tác ở Công ty CP 
may Xuất khẩu Thái Nguyên

 � 2007 - 2011: Giám đốc Nhà máy  
may Việt Đức

 � 2011 - 2014: Phó TGĐ Công ty CP 
Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2015 - 2016: Giám đốc Nhà máy 
may Việt Đức

 � 2017 - Nay: Phó TGĐ Công ty CP 
Đầu tư và Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Giám sát điều hành hoạt động kỹ 

thuật, chất lượng

Bà ĐOÀN THỊ THU
Phó TGĐ Phụ trách khối Chất lượng,  
Kỹ thuật, Công nghệ
Năm sinh: 1972 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017

Bà LƯƠNG THỊ THÚY HÀ 
Phó TGĐ Phụ trách khối Nhân sự
Năm sinh: 1969 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2016

Bà TRẦN THU HÀ 
Kế toán trưởng
Năm sinh: 1973 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2018

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân kế toán

Quá trình công tác
 � 1992 - 2012: Cán bộ Công ty CP 

Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2013 - 04/2016: Kế toán trưởng 
Công ty CP Đầu tư và Thương mại 
TNG

 � 04/2016 - 2017: Thành viên HĐQT, 
Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư 
và Thương mại TNG

 � 2018: Phó TGĐ Phụ trách khối 
Nhân sự

Trách nhiệm
 � Kiểm tra giám sát công tác thi đua, 

khen thưởng kỷ luật, tổ chức nhân 
sự, an toàn lao động, PCCC, dự án 
xây dựng cơ bản

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân kế toán

 � Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kế toán doanh nghiệp sản xuất 
xuất khẩu

Quá trình công tác
 � 2009 - 2016: Bà làm việc tại TNG với 

các chức vụ: Phó phòng Kế toán, Kế 
toán trưởng chi nhánh, Trưởng phòng 
Kế toán

 � 2016 - 2017: Phó Giám đốc chi nhánh 
Thời trang TNGF của TNG

 � 2018: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu 
tư và Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Tổ chức bộ máy kế toán Công ty và 

chi nhánh

 � Đào tạo kế toán trưởng các chi nhánh

 � Triển khai các quy định của pháp luật về 
kế toán tài chính, quản lý vốn và tài sản

 � Xây dựng hạn mức tín dụng, xây dựng 
kế hoạch đầu tư
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GIỚI THIỆU  
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC 
Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
Năm sinh: 1977 - Quốc tịch: Việt Nam. 
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017

Trình độ chuyên môn
 � Cử nhân Luật, Luật sư

 � Chứng chỉ hành nghề Luật sư

 � Kinh nghiệm quản lý tại Công ty: Trên 10 năm  
kinh nghiệm tại TNG

Quá trình công tác
 � 2007 - Nay: Thư ký Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư 

và Thương mại TNG

 � 2013 - 2017: Ủy viên BKS Công ty CP Đầu tư và Thương 
mại TNG

 � 2017 - Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Giám sát các hoạt động của Kiểm toán nội bộ liên 

quan tới pháp lý, môi trường, trách nhiệm xã hội

 � Kiểm soát về mặt pháp lý, hồ sơ HĐQT, Ban TGĐ Công ty

 � Giám sát chặt chẽ theo hệ thống luật các văn bản 
của TNG

 � Giám sát hệ thống an sinh, xã hội của Công ty

Trình độ chuyên môn
 � Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán, Cử 

nhân ngoại ngữ

 � Kinh nghiệm quản lý tại Công ty: 20 năm trong lĩnh 
vực dệt may

Quá trình công tác
 � 1999 - 2007: Cán bộ - Công ty CP May Thái Nguyên

 � 2008 - 2016: Trưởng BKS - Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại TNG

 � 2017 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Đầu tư 
và Thương mại TNG

Trách nhiệm
 � Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí 

kiểm toán và mọi hoạt động liên quan đến sự rút lui 
hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập

 � Kiểm tra BCTC hàng năm, sáu tháng và hàng quý 
trước khi đệ trình HĐQT

 � Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý 
kiến phản hồi của ban quản lý Công ty

Bà HÀ THỊ TUYẾT
Thành viên HĐQT
Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
Năm sinh: 1984 - Quốc tịch: Việt Nam
Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2017

Trình độ chuyên môn
 � MBA

 � Cử nhân Kinh tế

 � Kinh nghiệm quản lý tại Công ty: Gần 20 năm  
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng dệt may

Quá trình công tác
 � 2009 - 2011: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Nhà máy  

Việt Thái Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2011 - 2013: Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh Công ty 
CP Đầu tư và Thương mại TNG

 � 2013 - 2017: Trợ lý TGĐ Công ty CP Đầu tư và Thương 
mại TNG

 � 2017 - Nay: Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư và Thương mại 
TNG

Trách nhiệm
 � Giám sát các hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất 

khẩu, xuất nhập khẩu

 � Đưa doanh thu, lợi nhuận của TNG tăng trưởng cao

Ông TRẦN MINH HIẾU 
Phó TGĐ Phụ trách khối Kinh doanh
Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
Năm sinh: 1979. Quốc tịch: VIệt Nam
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VÀ NHỮNG CON SỐ CỦA TNG
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01 32 30.130.765

14.056 
11CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT 

CHI NHÁNH MAY PHỤC VỤ SẢN XUẤT 
BÁN HÀNG TRONG NƯỚC

CHI NHÁNH PHỤ TRỢ 

CHI NHÁNH MAY XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở  
NEW YORK - HOA KỲ

 TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP. THÁI NGUYÊN
CỬA HÀNG THỜI TRANG HOẠT ĐỘNG 
TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT KHẨU HÀNG NĂM: 30.130.765 
SẢN PHẨM CÁC LOẠI (ÁO JACKET, ÁO PHAO, QUẦN, ÁO TẮM, 
BỘ TRẺ EM, QUẦN YẾM,...

CBCNV 

CHI NHÁNH MAY XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
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TRONG SUỐT HÀNH TRÌNH 40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN, TNG ĐÃ ĐỂ LẠI NHIỀU DẤU ẤN QUAN TRỌNG VỚI 

NHIỀU THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH 
VÀ ĐẶC BIỆT LÀ TRONG CÔNG TÁC CHUNG TAY CÙNG ĐỊA 
PHƯƠNG PHÁT TRIỂN. TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG 
TY DỆT MAY ĐẦU NGÀNH CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM, 
TNG SẼ KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC VÀ CAM KẾT PHÁT TRIỂN ĐỂ 
PHỤNG SỰ CÁC BÊN LIÊN QUAN. 
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TỔNG QUAN  
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Tuy vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng năm 2018 ngành dệt may 
Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành tựu. Tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất 

tính từ năm 2011 đến nay, trên 16% và kim ngạch xuất khẩu tăng hơn năm trước 
5 tỷ USD, đạt hơn 36 tỷ USD. Với thế mạnh về nguồn nhân lực tay nghề cao, dệt 
may đã đưa lại niềm vui cho các doanh nghiệp cũng như các bên liên quan. 

Trên cơ sở xem xét đánh giá lại các nguyên tắc, mục tiêu phát 
triển bền vững tại Công ty mẹ TNG và các Công ty con trực thuộc 
cũng như tại các công ty liên doanh, liên kết. Nội dung Báo cáo 
Phát triển Bền vững của TNG thể hiện cách tiếp cận của TNG đối 
với các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững về kinh tế, xã hội 
và môi trường. 

Trong bối cảnh những thuận lợi và thách thức của ngành dệt may 
trong niên độ phát triển, những thuận lợi và khó khăn chung ít 
nhiều tạo ra nhiều tác động đến TNG. Tuy nhiên, Công ty đã luôn 
chủ động xem xét và xác định các vấn đề chính yếu tác động đến 
con đường phát triển bền vững và kịp thời phối hợp với các bên 
liên quan tìm ra phương hướng xử lý phù hợp, hiệu quả. Vì vậy, nội 
dung Báo cáo Phát triển bền vững của TNG 2018 đi sâu vào nhiều 
vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến con đường phát triển bền vững 
của TNG, và được các bên liên quan quan tâm nhiều nhất. 

Báo cáo được lập cho niên độ từ  01/01/2018 - hết ngày 
31/12/2018. Và được thực hiện hàng năm. 

Với các thế mạnh về hệ thống Nhà máy sản xuất với trang bị máy móc hiện đại, được đầu tư thường xuyên, sẵn sàng 
đáp ứng các yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng sản xuất sản phẩm. Có quy mô năng lực sản xuất lớn. Chủ động 
hơn trong sản xuất bằng phương pháp bước đầu xây dựng chuỗi cung ứng giúp khách hàng đặt trực tiếp hàng tại 
TNG có sẵn nguồn cung, không phải đặt các nơi khác. TNG đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh 
phát triển thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Đồng thời cam kết cung cấp sản phẩm an toàn với sức khỏe người 
tiêu dùng. TNG xác định mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng về 
kinh tế, đồng hành với địa phương, thực thi trách nhiệm xã hội và bền vững với môi trường trên cơ sở hài hòa lợi ích 
các bên liên quan. 

NỘI DUNG BÁO CÁO

CHU KỲ BÁO CÁO

Báo cáo này được lập và xuất bản tại Việt Nam, thuộc ngành nghề 
dệt may đối với tất cả các hoạt động của TNG, các công ty con và 
công ty liên kết của TNG trên tiến trình phát triển bền vững. 

RANH GIỚI BÁO CÁO 

Mọi thông tin, dữ liệu trong Báo cáo Phát triển Bền vững 2018 của 
TNG được bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018. 
Các hoạt động của Công ty liên quan đến vấn đề kinh tế, môi 
trường và xã hội cũng phản ánh cho kết quả của niên độ 2018. 
Đồng thời có đề cập đến định hướng, chiến lược phát triển bền 
vững toàn diện của Công ty trong tương lai. 

PHẠM VI BÁO CÁO
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TỔNG QUAN  
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)

TNG áp dụng các Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Báo 
cáo phát triển bền vững dựa trên bộ tiêu chuẩn GRI Standard; Bộ 
chỉ số Bền vững doanh nghiệp của Hội đồng doanh nghiệp vì sự 
Phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam; Hướng dẫn lập 
báo cáo phát triển bền vững của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
Trong đó báo cáo cụ thể cho các vấn đề thuộc các phần nội dung 
Kinh tế, Môi trường và Xã hội. 

Xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng dài hạn trong mối tương quan 
hài hòa với lợi ích các bên liên quan, hỗ trợ địa phương phát triển, 
xây dựng cộng đồng nhân văn, phát triển toàn diện của xã hội 
cũng như sự bền vững của môi trường cho các thế hệ mai sau. 
Những vấn đề cốt lõi của Báo cáo được TNG xem xét trên cơ sở 
nhận định về các hoạt động hiện tại, đưa ra các vấn đề trọng yếu 
từ đó thực hiện rà soát và dần hoàn thiện nội dung báo cáo Phát 
triển Bền vững niên độ tài chính 2018. 

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO

Nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trong mọi hoạt động, 
tăng trưởng mạnh mẽ về kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng 
địa phương, đóng góp cho mục tiêu chung phát triển xã hội và 
bảo vệ môi trường sạch đẹp cho các thế hệ mai sau. TNG rất mong 
nhận được sự góp ý của quý các bên liên quan và đọc giả để TNG 
ngày càng hoàn thiện hơn nữa nội dung Báo cáo Phát triển bền 
vững. Mọi góp ý vui lòng gửi về: 

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 0914 462 992

Email: ducnguyen@tng.vn

Website: http://tng.vn

Địa chỉ: Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG  
Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ,  
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KHỐI CHẤT LƯỢNG, 

KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

KHỐI NHÂN SỰ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

KHỐI KINH DOANH

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC  
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG AN NINH NỘI BỘ PHÒNG XUẤT  
NHẬP KHẨU

PHÒNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ MAY

PHÒNG QUẢN LÝ 
THIẾT BỊ

PHÒNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

PHÒNG XÂY DỰNG  
CƠ BẢN

PHÒNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

PHÒNG ĐÁNH GIÁ
VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TIỂU BAN KIỂM TOÁN TIỂU BAN CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIỂN 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ

TNG CÓ CÁC PHÒNG BAN PHỤ TRÁCH CÁC VẤN ĐỀ 
KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ ĐƯỢC THỂ HIỆN 
TRONG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHƯ SAU:

KHỐI SẢN XUẤT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

KHỐI KINH DOANH  
NỘI ĐỊA

KHỐI TÀI CHÍNH 
(KẾ TOÁN TRƯỞNG)

CHI NHÁNH THỜI TRANG 
TNG FASHION

NHÀ MÁY MAY  
VIỆT ĐỨC

NHÀ MÁY MAY  
SÔNG CÔNG 1

NHÀ MÁY MAY  
VIỆT THÁI

NHÀ MÁY MAY  
SÔNG CÔNG 2

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 1

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 2

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 3

NHÀ MÁY MAY  
ĐẠI TỪ

NHÀ MÁY MAY  
SÔNG CÔNG 3

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 4

NHÀ MÁY MAY  
ĐỒNG HỶ

NHÀ MÁY BÔNG

NHÀ MÁY BAO BÌ

TIỂU BAN NHÂN SỰ 
LƯƠNG THƯỞNG

TIỂU BAN 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ (tiếp theo)

Để vận hành công tác quản lý, TNG áp dụng mô hình quản trị 
theo điểm b, khoản 1, điều 134 Luật doanh nghiệp số 68/2014/
QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nguyên tắc quản trị công ty G20/
OECD trong đó HĐQT có các tiểu ban chuyên trách giúp việc gồm 
có: Tiểu ban kiểm toán, Tiểu ban chính sách phát triển, Tiểu ban 
nhân sự lương thưởng. 

Việc quản lý của Công ty được xây dựng theo nguyên tắc từ trên 
xuống dưới. Phân công quyền hạn/trách nhiệm cụ thể cho từng 
bộ phận/cá nhân một cách công khai, minh bạch, đúng người 
đúng việc. Các bộ phận/cá nhân cũng có thể hỗ trợ nhau trong 
quá trình thực thi, triển khai công việc để đạt hiệu quả nhanh và 
cao nhất.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giám sát và kiểm soát chiến lược

 � Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch 
kinh doanh thường niên.

 � Quyết định về kế hoạch và các dự án đầu tư trong thẩm quyền.

 � Quyết định về giải pháp mở rộng thị trường, marketing, và công nghệ.

 � Bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải, ký kết và chấm dứt hợp đồng với TGĐ 
và các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty

 � Giám sát và chỉ đạo TGĐ và các cán bộ quản lý khác.

 � Quyết định về cơ cấu tổ chức của Công ty.

 � Thành lập các ủy ban trực thuộc HĐQT. 

 � Thông qua các tài liệu về quản lý nội bộ và quy tắc quản trị Công ty.

Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch

 � Nộp báo cáo tài chính thường niên lên ĐHĐCĐ

 � Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo 
kiểm toán (và báo cáo Quản trị công ty) gửi lên ĐHĐCĐ. 

 � Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông

 � Tham mưu cho ĐHĐCĐ về mức chi trả cổ tức, thời hạn và thủ tục chi 
trả cổ tức.

 � Giải quyết xung đột trong Công ty.

 � Tổ chức ĐHĐCĐ.

 � Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để ĐHĐCĐ thông qua các quyết định.

Đảm bảo vốn điều lệ và tài sản

 � Đề xuất về các loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần mỗi loại sẽ được 
chào bán.

 � Quyết định việc phát hành cổ phần mới trong giới hạn tổng số cổ 
phần mỗi loại có thể được chào bán.

 � Quyết định về việc huy động vốn bổ sung dưới các hình thức khác.

 � Quyết định về giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CỦA CÁC  
BỘ PHẬN CHỨC NĂNG VÀ CÁC TIỂU BAN
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÓ NHIỆM VỤ 

 � Tham mưa chiến lược khách hàng và đơn hàng cho toàn Công ty và các Nhà máy. 

 � Giám sát và chỉ đạo thực hiện công việc theo định hướng của chủ tịch HĐQT.

 � Tìm kiếm khách hàng, đơn hàng đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 
dài hạn của Công ty.

 � Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Nhà máy.

 � Cân đối và điều phối đơn hàng, khách hàng giữa các Nhà máy.

 � Giám sát tiến độ thực hiện hợp đồng với khách hàng.

 � Giám sát, điều hành hoạt động quản lý hệ thống kỹ thuật, công nghệ, chất lượng, máy 
móc xuyên suốt toàn Công ty. 

 � Giám sát, điều hành các hoạt động liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, 
an toàn lao động, PCCC.

TIỂU BAN NHÂN SỰ LƯƠNG THƯỞNG 

 � Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban TGĐ. 

 � Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban TGĐ.

 � Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên 
HĐQT hoặc thành viên Ban TGĐ.

 � Định kỳ (tối thiểu là mỗi năm hai lần) đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban 
TGĐ, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần 
thiết để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

 � Chỉ đạo việc chuẩn bị và viết tài liệu về nội quy lao động của Công ty.

 � Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách nhân sự của Công ty, được HĐQT 
giao phó.

 � Soạn thảo bản đề xuất về chính sách lương thưởng để trình lên HĐQT hoặc góp ý đối với 
bản đề xuất về chính sách lương thưởng do HĐQT đưa ra.

 � Soạn thảo bản đề xuất về định mức lương thưởng đối với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ 
và Kiểm toán độc lập, hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của HĐQT. Bản đề xuất 
đó sẽ kiến nghị về cơ cấu lương thưởng và định mức lương thưởng.

 � Định kỳ (mỗi năm ít nhất hai lần) đánh giá quy mô và cơ cấu lương thưởng của từng 
thành viên HĐQT và Ban TGĐ điều hành, cũng như của Kiểm toán độc lập và đưa ra 
khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội 
tiếp theo.

 � Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách lương thưởng của Công ty, được 
HĐQT giao phó.

2

3

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ (tiếp theo)

TIỂU BAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

 � Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, các chỉ tiêu thành tích cơ 
bản của Công ty.

 � Xác định các ưu tiên hoạt động.

 � Xây dựng chính sách tổ chức.

 � Đánh giá năng suất dài hạn trong các hoạt động của Công ty. 

4

TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 � Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên HĐQT liên quan đến việc bổ 
nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ.

 � Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí Kiểm toán độc lập.

 � Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với Kiểm toán độc lập.

 � Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn trị các báo cáo tài chính.

 � Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính 
trước khi công bố.

 � Đánh giá tính độc lập của Kiểm toán độc lập.

 � Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

 � Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm Kiểm toán độc lập, và đề 
xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy. 

 � Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong Công ty do 
HĐQT giao phó. 

5

TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 � Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty theo định hướng phát triển bền vững. 

 � Kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động của Công ty về các mặt hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tài chính, nhân sự, môi trường,…nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển 
bền vững trên các phương diện. 

 � Giám sát và đánh giá hoạt động lập báo cáo doanh nghiệp bền vững hàng năm. 

 � Tiểu ban Phát triển bền vững có trách nhiệm định hướng và giám sát các hoạt động 
của bộ phận điều hành giúp Công ty không chỉ tăng trưởng về mặt tài chính mà còn 
đảm bảo hài hòa lợi ích với việc bảo vệ môi trường và tuân thủ trách nhiệm xã hội. 

6
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THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU  
VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

THÔNG TIN CỔ PHẦN
 � Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 16/11/2018: 937.463.420.000 đồng

 � Vốn điều lệ Công ty: 493.401.800.000 đồng

 � Mệnh giá 1 cổ phiếu: 10.000 đồng

 � Số lượng cổ phiếu niêm yết: 49.340.180 cổ phiếu

 � Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.340.180 cổ phiếu

 � Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 2.395.946 cổ phiếu 

 � Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

 � Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2018: không

 � Giá trị cổ phiếu trên thị trường: 19.000 đồng (giá đóng cửa ngày 
16/11/2018)

 � Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: Không có 

 � Các chứng khoán khác:

 � Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại TNG năm 2018

 � Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo

 � Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư  và Chứng Khoán KIS (đơn vị  được ủy 
thác của Quỹ đầu tư tập trung ASAM Việt Nam 1), một Công ty được thành 
lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 116-81-04504, có trụ sở 
chính tại 88, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc. 

 � Hình thức: Phát hành riêng lẻ

 � Thời điểm phát hành: 12/12/2018

 � Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

 � Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm kể từ ngày phát hành

 � Giá chuyển đổi: 13.800 đồng/ cổ phiếu

Thời điểm chuyển đổi: 01 năm kể từ ngày phát hành đến trước 02 tháng đáo 
hạn, trái chủ có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu 
phát hành thành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 
(TNG). Cổ phiếu được phát hành cho việc chuyển đổi sẽ là cổ phiếu phổ 
thông TNG và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi 
chuyển đổi.

493.401.800.000 

49.340.180

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

ĐỒNG

CỔ PHIẾU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT Tên cá nhân/ 
tổ chức Chức vụ tại công ty Số CP sở hữu 

cá nhân

Tỷ lệ sở hữu 
CP cá nhân 

(%) 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch HĐQT 9.539.265 19,33

2 Nguyễn Đức Mạnh
Phó Chủ tịch HĐQT (Giám đốc 
Chi nhánh Thời trang TNGF)

3.998.103 8,10

3 Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch HĐQT 96.033 0,19

4 Hà Thị Tuyết Thành viên HĐQT 12.436 0,03

5 Đỗ Thị Hà Thành viên HĐQT 1.244.649 2,52

6 Rusdy Pranata Thành viên HĐQT độc lập 0 0

7 Lê Quang Vinh Thành viên HĐQT độc lập 0 0

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1 Nguyễn Văn Thời Tổng Giám đốc 9.539.265 19,33

2 Đoàn Thị Thu Phó Tổng Giám đốc 118.699 0,24

3 Trần Minh Hiếu Phó Tổng Giám đốc 30.905 0,06

4 Lương Thị Thúy Hà Phó Tổng Giám đốc 364.548 0,74

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Trần Thị Thu Hà Kế toán trưởng 42.214 0,08

BAN KIỂM TOÁN 

1 Hà Thị Tuyết Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 12.436 0,03

2 Nguyễn Văn Đức Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ 96.033 0,19

3 Trần Minh Hiếu Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ 30.905 0,06

VP ĐẠI DIỆN NEWYORK  

1 Nguyễn Mạnh Linh
Trưởng Văn phòng đại diện New 
York 

1.836.385 3,72
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY 

STT Tên cá nhân/ 
tổ chức

Số đăng ký 
sở hữu Địa chỉ Số CP 

nắm giữ
Tỷ lệ 
(%)

1 Nguyễn Văn Thời 090117808
Phường Phan Đình Phùng, 
TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

9.539.265 19,33

2 Nguyễn Đức Mạnh 090882528
Phường Phan Đình Phùng,  
TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

3.998.103 8,10

3
TUNDRA VIETNAM 
FUND

CA7008
Birger Jarlsgatan 33,  
111 45 Stockholm Sweden

2.541.210 5,20

STT Cổ đông

Số 
lượng 
người/  
tổ chức

Số cổ phần
Tỷ lệ  
(%) Đã  

lưu ký
Chưa  
lưu ký Tổng số

I Cổ đông trong nước 2.479 36.968.271 1.793.426 38.761.697 78,56

1 Cổ đông tổ chức 29 207.498 - 207.498 0,42

2 Cổ đông cá nhân 2.450 36.760.773 1.793.426 38.554.199 78,14

2.1
Trong đó cổ đông lớn:  
Nguyễn Văn Thời

9.504.218 35.047 9.539.265 19,33

2.2
Trong đó cổ đông lớn:  
Nguyễn Đức Mạnh

1.681.975 1.316.128 2.998.103 6,08

II Cổ đông nước ngoài 65 10.578.483 - 10.578.483 21,44

1 Cổ đông tổ chức 17 9.231.546 - 9.231.546 18,71

Trong đó cổ đông lớn:  
TUNDRA VIETNAM FUND

2.541.210 - 2.541.210 5,15

2 Cổ đông cá nhân 48 1.346.937 - 1.346.937 2,73

Tổng cộng 2.544 47.546.754 1.793.426 49.340.180 100

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 26/06/2018

THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU  
VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tiếp theo)

DANH SÁCH SỞ HỮU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT Người có  
liên quan

Số đăng ký 
sở hữu Mối quan hệ Số CP 

nắm giữ
Tỷ lệ  
(%)

1 Nguyễn Thị Nhuận 091928825 Em gái Chủ tịch HĐQT 198.116 0,40

2 Nguyễn Thị Miện 091902622 Em gái Chủ tịch HĐQT 187.264 0,38

3 Nguyễn Thị Miên 090688967 Em gái Chủ tịch HĐQT 48.844 0,09

4 Nguyễn Văn Thới 090784558 Em trai Chủ tịch HĐQT 3.644 0,01
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2018 Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo nghị quyết ĐHĐCD số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018, HĐQT thực hiện chi trả 
cổ tức năm 2017 trong năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% qua đó làm tăng vốn góp của chủ sở hữu 
từ 411.172.910.000 đồng lên đến 493.401.800.000 đồng.

STT Cổ đông

Số 
lượng 
người/  
tổ chức

Số cổ phần
Tỷ lệ 

(%)Đã lưu ký Chưa lưu ký Tổng số

I Cổ đông trong nước 3.199 38.523.937 1.471.640 39.995.577 81,06

1 Cổ đông tổ chức 34 1.290.999                 -   1.290.999 2,62

2 Cổ đông cá nhân 3.165 37.232.938 1.471.640 38.704.578 78,44

2.1
Trong đó cổ đông lớn: 
Nguyễn Văn Thời

9.504.218 35.047 9.539.265 19,33

2.2
Trong đó cổ đông lớn: 
Nguyễn Đức Mạnh

 2.681.975 1.316.128 3.998.103 8,10

II Cổ đông nước ngoài 70 9.344.603                 -   9.344.603 18,94

1 Cổ đông tổ chức 17 8.240.413                 -   8.240.413 16,70

Trong đó cổ đông lớn: 
TUNDRA VIETNAM FUND

 2.541.210                 -   2.541.210 5,15

2 Cổ đông cá nhân 53 1.104.190                 -   1.104.190 2,24

Tổng cộng 3.269 47.868.540 1.471.640 49.340.180 100

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI THỜI ĐIỂM  
NGÀY 26/02/2019

THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU  
VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (tiếp theo)
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ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG 

TRONG VÒNG 4 NĂM TỚI, TNG HƯỚNG MỤC 
TIÊU TỚI DOANH THU 260 TRIỆU USD, LỢI 

NHUẬN SAU THUẾ KHOẢNG 16 TRIỆU USD. 

DOANH THU

260
TRIỆU USD 

Trong vòng 4 năm tới, TNG hướng mục tiêu tới 
doanh thu 260 triệu USD, lợi nhuận sau thuế khoảng  
16 triệu USD. 

Đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện trên cơ sở hài hòa lợi 
ích của các bên liên quan và sự phát triển bền vững của 
môi trường. Với tầm nhìn trở thành Công ty đại chúng 
trong TOP đầu minh bạch nhất, quản trị tốt nhất, phát 
triển bền vững nhất. Sản xuất và bán lẻ từ thị trường 
trong nước đến thị trường toàn cầu có doanh thu tiêu 

thụ đạt TOP tỷ đô la Mỹ. Ưu tiên thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững: Công khai minh bạch; cải tiến, đầu 
tư xây dựng nhà máy sản xuất tiên tiến, tránh giảm thải 
ra môi trường và tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận; 
nâng cao phúc lợi cho người lao động, đồng hành phát 
triển cùng địa phương và cộng đồng; ưu tiên gấp rút 
thực hiện dự án nhà máy xanh. 

Để đạt được các mục tiêu trên TNG đã định hướng chiến 
lược phát triển bao gồm: 

 � Phát triển, tìm kiếm thêm các ngành sản xuất kinh doanh mới, may mặc vẫn giữ vai 
trò chủ đạo. Trước hết để phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu, 
sau đó là bất động sản,…

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

 � Hiện, thị trường nội địa của TNG chiếm 5% trên tổng doanh số sản xuất, các sản 
phẩm chủ lực của thị trường nội địa là: Áo sơ mi, váy công sở, quần âu, áo vest, áo 
dạ, áo măng tô,… và được tiêu thụ mạnh trên khắp 23 tỉnh/ thành phố trên cả nước. 

 � Thời gian tiếp theo TNG đặt mục tiêu từng bước tăng dần tỷ lệ doanh thu hàng nội 
địa lên 10% -15% vì sức phát triển của thị trường này còn rất lớn. 

 � Tiếp tục mở rộng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm thời trang TNG tới tất cả các tỉnh/ 
thành phố trong cả nước và tiến tới ở nước ngoài.

THỊ TRƯỜNG NỘI 
ĐỊA VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG HIỆU 

 � Tăng cường, thúc đẩy quan hệ với các khách hàng mới, mở rộng thị trường, tránh 
phụ thuộc. Xác định thị trường xuất khẩu vẫn là chính. 

 � Riêng về xuất khẩu: Tăng cường cơ hội xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, Canada, 
Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc.

THỊ TRƯỜNG  
XUẤT KHẨU 

(Chú thích: LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design) là một giấy chứng nhận cho 
các công trình xây dựng xanh được cấp bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ ra đời năm 1995 tại 
Mỹ. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong về vấn đề xây dựng các công trình tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường sống của con người. 

Lotus: Là hệ thống chứng nhận công trình xanh được phát triển bởi Hội đồng Công trình 
xanh Việt Nam  (VGBC) - tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, thành viên Hội đồng Công trình xanh 
thế  giới (World GBC).

 � Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu, phát huy tối đa công 
suất thiết kế để nâng cao năng suất lao động. 

 � Thường xuyên bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ mới để phục vụ sản 
xuất. 

 � Tập trung vào năng lực sản xuất may và dệt: Nắm bắt một cách tốt nhất các cơ hội 
từ Hiệp định CP TPP và VN-EU FTA.

Tiếp tục đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy của TNG theo tiêu chuẩn nhà máy xanh và 
phát triển doanh nghiệp bền vững. Cụ thể:

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
NHÀ MÁY XANH 
ĐẠT TIÊU CHUẨN 

LEED HOẶC LOTUS

NĂM 2019 - 2020 NĂM 2021 - 2024

 � Năm 2019, đầu tư giai đoạn một Nhà máy May 
TNG Đồng Hỷ với 16 chuyền may. Năm 2020, 
đầu tư tiếp giai đoan hai 20 chuyền may. 

 � Năm 2019, đầu tư giai đoạn một Nhà máy may 
TNG Võ Nhai 18 chuyền may. Năm 2020, đầu 
tư tiếp giai đoạn hai 18 chuyền may. 

 � Làm công tác chuẩn bị đầu tư di chuyển 02 
Nhà máy may Việt Đức và Việt Thái lên Cụm 
công nghiệp Sơn Cẩm.

 � Đầu tư tiếp tòa nhà ở TNG Village 17 tầng tại 
phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên. 

 � Làm công tác chuẩn bị đầu tư và công tác đầu 
tư Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 70 ha; khu tái 
định cư và nhà ở thương mai tại xã Sơn Cẩm 
Tp. Thái nguyên 20 ha.

 � Đầu tư tiếp tòa nhà TNG Village 17 tầng tại 
phường Phan Đình Phùng, Tp.Thái Nguyên.

 � Tiếp tục làm công tác đầu tư và đưa vào  
kinh doanh Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 70 ha; 
khu tái định cư và nhà ở thương mai tại xã Sơn 
Cẩm, Tp.Thái nguyên 20 ha.

 � Đầu tư hoàn chỉnh 02 Nhà máy may TNG Việt 
Đức và Việt Thái tại Khu công nghiệp Sơn Cẩm. 
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 � Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo công nghệ ERP. 
 � Ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả  

đầu tư. 

 � Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào: Quản lý kho thông minh, sử dụng 
phần mềm ERP để quản lý năng suất chuyền may, quản lý hiệu suất hoạt động của 
tất cả các máy móc thiết bị, sử dụng các máy móc hiện đại nhất vào sản xuất như: 
Máy cắt vải tự động, máy lập trình, trần bông, tra khóa, bổ tự động,…

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ, QUẢN 
TRỊ DOANH NGHIỆP 

VÀ SẢN PHẨM  

 � Đầu tư kinh doanh bất động sản tại hai khu đất Việt Đức và Việt Thái.

CÁC HOẠT ĐỘNG 
ĐẦU TƯ KHÁC

NHÓM 04 LĨNH VỰC TRỌNG YẾU TRONG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CỦA TNG

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan trên nhiều phương diện và từ những phân tích sâu sắc. Chúng tôi 
đưa ra nhóm 04 các vấn đề trọng yếu trong mục tiêu và giải pháp phát triển bền vững dài hạn của TNG như sau:

Lĩnh vực Mục tiêu Giải pháp

Tăng trưởng  
kinh tế bền vững

 � Tăng trưởng 20% về doanh thu và 10% về lợi 
nhuận

 � Mở rộng quy mô sản xuất ra khỏi địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

 � Duy trì tỷ lệ trả cổ tức 20%

 � Duy trì vị thế một trong những doanh nghiệp 
may mặc hàng đầu Việt Nam

 � Tăng cường tiếp nhận ý kiến khách hàng, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương 
hiệu TNG

 � Tiết kiệm 5% năng lượng điện, 5% lượng nước, 
5% năng lượng than

 � Đa dạng hóa sản phẩm may 
mặc, nghiên cứu chuyên sâu 
thị hiếu của khách hàng, người 
tiêu dùng

 � Tập trung triển khai đẩy mạnh 
bán hàng, xuất khẩu, thương 
mại quốc tế

 � Mở rộng thị trường kinh doanh 
tại các quốc gia phát triển

 � Tập trung vào lĩnh vực kinh 
doanh cốt lõi: May mặc

Lĩnh vực Mục tiêu Giải pháp

Phát triển  
xã hội bền vững

 � Tạo sản phẩm chất lượng, phù 
hợp với nhu cầu của khách hàng 
trong nước

 � Dành hơn 10 tỷ đồng cho các 
hoạt động cộng đồng  nhằm cải 
thiện chất lượng cuộc sống của 
người dân địa phương

 � Đảm bảo lợi ích và môi trường 
làm việc cho người lao động tạo 
sự gắn bó lâu dài với Công ty

 � Đồng hành phát triển kinh tế với 
địa bàn địa phương

 � TNG có các chương trình từ 
thiện, nhân văn với gia đình, cá 
nhân có điều kiện khó khăn 

 � Cam kết về bảo vệ môi trường 
trong quá trình sản xuất

 � TNG tham gia các hoạt động 
văn hóa, xã hội trên địa bàn 
nhằm phát triển đời sống tinh 
thần của địa phương

 � Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các nguyên 
tắc về chất lượng của nhà cung cấp

 � Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó 
khăn về tài chính và tinh thần

 � Không ngừng nâng cao phúc lợi cho người lao động 
về chế độ lao động và tiền lương

 � TNG đảm bảo duy trì các hoạt động khám sức khỏe, 
đời sống lao động cho người lao động

 � TNG luôn tổ chức hoặc cho người lao động tham gia 
các khóa đào tạo để nâng cao trình độ

 � TNG chăm lo cho đời sống người lao động với mục 
tiêu: “Người lao động vững doanh nghiệp vững”

 � TNG đã xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, 
sạch sẽ cho người lao động

 � Xây dựng các chính sách về an toàn lao động, sức 
khỏe nghề nghiệp

 � Đầu tư các trang thiết bị máy móc an toàn, hiện đại để 
đảm bảo sức khỏe cho người lao động

 � Tiến hành đánh giá môi trường lao động định kỳ, đảm 
bảo một môi trường lao động sạch

Giữ gìn môi 
trường xanh  

bền vững

 � Tiết kiệm 5% năng lượng điện, 
5% lượng nước, 5% năng lượng 
than

 � Xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tiên tiến cho tất cả các nhà 
máy và chi nhánh phụ trợ

 � Thực hiện đo kiểm môi trường 
thường xuyên, đảm bảo yêu cầu 
của nhà cung cấp

 � Phát triển các công trình nghiên 
cứu về sử dụng năng lượng tái 
tạo, năng lượng sạch vào sản 
xuất

 � TNG hướng tới hình ảnh của 
một công ty thân thiện với môi 
trường

 � Quản lý tốt việc sử dụng nguồn nước, điện và than 
trong sản xuất kinh doanh

 � Thực hiện các hoạt động trồng cây gây rừng, trồng 
xây xanh trong Công ty.

 � Tổ chức tuyên truyền về hành tinh xanh, giữ gìn bảo 
vệ môi trường cho toàn thể CBCNV

 � Tiết kiệm văn phòng phẩm, giảm thiếu rác thải văn 
phòng, khu sản xuất

 � Đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tốt nhất tại các 
nhà máy của TNG.

 � Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa những 
tác động xấu đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không 
khí đô thị và khu công nghiệp. Về lâu dài, chúng tôi có kế 
hoạch di dời một số nhà máy đến các khu công nghiệp 
được quy hoạch cho ngành công nghiệp, không ảnh 
hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. 

Công khai  
minh bạch

 � TNG xây dựng niềm tin với khách 
hàng và nhà đầu tư thông qua 
phương diện công khai, minh 
bạch

 � Thực hiện công bố thông tin trên nhiều phương tiện, 
thông tin rõ ràng, công khai minh bạch, thực hiện 
chính sách chống nhận hối lộ trong quá trình sản xuất 
kinh doanh
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TNG VỚI KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN 
HIỆP QUỐC

Khác với nền kinh tế tuyến tính truyền thống, kinh tế tuần hoàn là nơi không còn “chất thải”. Tại đó, hàng hóa sử dụng 
ngày hôm nay - thay vì bị vứt bỏ, lãng phí và gây ô nhiễm môi trường - sẽ được “hồi sinh” dưới dạng các nguồn lực khác 
nhau và một lần nữa tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu dùng trong tương lai. Khi theo đuổi “ tư duy kinh tế tuần 
hoàn” doanh nghiệp có thể thu được những lợi ích đáng kể bao gồm: Giảm thiểu rủi ro; tăng trưởng cao hơn; sáng tạo 
hơn và mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh, cắt giảm chi phí; giảm tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải C02; tăng cường 
chuỗi cung ứng và bảo tồn tài nguyên; tạo việc làm. HĐQT và Ban TGĐ TNG đón nhận “tư duy kinh tế tuần hoàn” bằng 
cách tích hợp nội dung này vào định hướng phát triển của Công ty với mục tiêu hướng tới các mô hình kinh doanh và 
công nghệ giúp Công ty thực hiện nền kinh tế tuần hoàn:

05 MÔ HÌNH KINH DOANH

CHUỖI CUNG  
TUẦN HOÀN

Sử dụng năng lượng tái tạo và nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc 
sinh học hoặc có thể tái chế hoàn toàn.

PHỤC HỒI  
TÀI NGUYÊN

Khôi phục tài nguyên có ích từ nguyên liệu, phụ phẩm hoặc chất 
thải.

KÉO DÀI VÒNG ĐỜI 
SẢN PHẨM

Kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua sửa chữa, nâng cấp và bán 
lại, cũng như thông qua đổi mới và thiết kế sản phẩm.

NỀN TẢNG CHIA SẺ Kết nối người dùng sản phẩm với nhau và khuyến khích sử dụng, 
tiếp cận hay sở hữu chung nhằm tăng mức độ sử dụng sản phẩm.

COI SẢN PHẨM LÀ 
DỊCH VỤ

Thay đổi quyền ở hữu sản phẩm và trao cho khách hàng quyền sử 
dụng sản phẩm trả phí, giúp doanh nghiệp duy trì năng suất hay 
quyền sở hữu tài nguyên tuần hoàn nhằm tăng khả năng sử dụng 
sản phẩm.

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ

Hướng đến sự phát triển bền vững toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội và môi trường, TNG đã liên tục có 
những đầu tư, cải tiến đổi mới để ngày càng tiện cận hơn với các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc và Việt Nam. Để đạt 
được điều đó, chúng tôi có những mục tiêu phát triển cụ thể của doanh nghiệp gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên Hiệp quốc đến năm 2030. Nội dung chi tiết về những thành tựu đạt được trong năm 2018 gắn liền với 
17 mục tiêu này vui lòng xem cuốn “Báo cáo thường niên 2018” được trình bày tại trang số 100 - 103.

Vạn vật kết nối, dữ liệu lớn, 
blockchain và RFID giúp 
theo dõi nguồn tài nguyên 
và giám sát mức độ sử dụng 
cũng như chất thải.

In 3D, robot, lưu trữ, công 
nghệ thiết kế,… giúp cắt 
giảm chi phí sản xuất, 
nguyên liệu và giảm tác 
động môi trường.

Năng lượng sinh học, vật liệu 
sinh học,… thay thế nguồn 
năng lượng hóa thạch.

CÔNG NGHỆ 
SỐ

CÔNG NGHỆ 
VẬT LÝ

CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC
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STT 17  Mục tiêu SDGs Mục tiêu TNG

MT1 Xóa nghèo
Tạo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập cho người lao động. Phát triển 
kinh tế địa phương.

MT2 Xóa đói Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn.

MT3 Cuộc sống khỏe mạnh
Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nâng cao đời sống 
thể chất của nhân viên.

MT4 Chất lượng giáo dục
Xây dựng đội ngũ nhân viên hoàn thiện về kỹ năng, đảm bảo về năng lực 
và đáp ứng nguyên tắc văn hóa.

MT5 Bình đẳng giới Bình đẳng, không phân biệt đối xử.

MT6 Nước sạch và vệ sinh
Tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Sử dụng nguồn nước hiệu quả và có 
trách nhiệm. 100% nước thải nguy hại được xử lý; tăng cường tái sử dụng 
nước an toàn.

MT7
Năng lượng sạch và 
bền vững

Ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, ánh sáng tự nhiên. Tiết kiệm điện, 
nước, than.

MT8
Việc làm đàng hoàng 
và tăng trưởng kinh tế

Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Phát triển kinh tế địa 
phương. Thực hiện giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải. Cải tiến quy 
trình quản lý, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ sạch. Tăng cường 
sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi 
trường. Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

MT9
Công nghiệp và đổi 
mới cơ sở hạ tầng

Đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo sự đột phá về công 
nghệ trong sản xuất. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
thực hành tác nghiệp.

MT10 Giảm bất bình đẳng Bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tất cả mọi lĩnh vực.

MT11
Đô thị và cộng đồng 
bền vững

Quản lý chất thải và rác thải hiệu quả, tuân thủ pháp luật. 

MT12
Tiêu dùng và sản xuất 
có trách nhiệm

Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền 
thống, nhất là nguồn nhiên liệu hóa thạch. Quản lý chất thải hiệu quả. 
Tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Đưa phát triển bền vững vào chiến lược. 
Báo cáo phát triển bền vững được ban hành hàng năm.

MT13
Hành động ứng phó 
với biến đổi khí hậu

Chủ động các phương án cho khả năng phục hồi và thích ứng với các 
hiểm họa từ khí hậu và thiên tai.

MT14 Tài nguyên nước  

STT 17  Mục tiêu SDGs Mục tiêu TNG

MT15 Tài nguyên đất Sử dụng phù hợp hệ sinh thái nước ngọt trên đất liền

MT16
Hòa bình, công bằng và 
thể chế vững mạnh

 � Không xảy ra bạo lực trong phạm vi văn phòng làm việc và các nhà 
máy sản xuất

 � Nghiêm cấm tham nhũng, hối lộ

 � Xây dựng tổ chức hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm ở tất cả các cấp

MT17
Hợp tác để hiện thực 
hóa các mục tiêu

 � Khuyến khích nhận các nguồn vốn đầu tư tài chính từ các doanh 
nghiệp nước ngoài

 � Tăng cường xuất khẩu tới những thị trường phát triển.
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ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC 

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT 
ĐỊNH ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH, 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP. TẠI TNG, CÁC VẤN ĐỀ VỀ 
ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC ĐƯỢC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ ĐANG 
DẦN ĐƯỢC HOÀN THIỆN TRÊN CƠ SỞ TIẾP THU CHỌN LỌC CÁC Ý KIẾN ĐÓNG 
GÓP CŨNG NHƯ PHẢN HỒI CHỈNH SỬA TỪ PHÍA ĐỘI NGŨ CBCNV, KHÁCH 
HÀNG, CÁC ĐỐI TÁC, CÁC NHÀ CUNG ỨNG, QUÝ CÁC CỔ ĐÔNG VÀ CỘNG 
ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG; ĐẶC BIỆT CŨNG NHƯ SỰ CHỈ ĐẠO TỪ PHÍA CHÍNH PHỦ, 
UBND TỈNH/ TP.THÁI NGUYÊN CÙNG CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH KHÁC. 

Văn hóa tương thân tương ái, thanh niên TNG chung tay phát triển cộng 
đồng, sống - học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là 
niềm tự hào của con người TNG. 

Với sứ mệnh “Làm đẹp cho người - Làm giàu cho mình”, Công ty CP Đầu 
tư và Thương mại TNG đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành Công ty  
kinh doanh bán lẻ sản phẩm thời trang trên toàn cầu. Nhằm xây dựng môi 
trường văn hóa tại nơi làm việc chuyên nghiệp và hiện đại. Chính vì vậy, công 
tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng luôn được chú trọng thực hiện.

Ý thức được vai trò, trách nhiệm trong việc duy trì, phát triển thương hiệu và 
hình ảnh của TNG, mỗi CBCNV trong Công ty luôn chú trọng đến việc xây 
dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo vừa phù hợp với văn hóa 
Việt Nam, vừa có bản sắc riêng của TNG. Từ trang phục, tác phong, văn hóa 
chào hỏi, ứng xử đến văn hóa làm việc, đối ngoại, kinh doanh, mỗi CBCNV 
luôn nỗ lực, phấn đấu để thể hiện được tính chuyên nghiệp, uy tín, trách 
nhiệm, cũng như sự hợp tác, chia sẻ. 

Đặc biệt, để mỗi cá nhân có thể phát huy hết năng lực, sở trường của mình, 
đồng thời tạo sự gắn bó, thống nhất cao cả trong nhận thức và hành động 
toàn đơn vị, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công đoàn 
Công ty đã tích cực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động, cũng như quan tâm đến các đối tượng chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh, thông qua các hoạt động an sinh xã hội như: Hàng 
năm hỗ trợ quần áo ấm cho đồng bào lũ lụt, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh 
khó khăn; hỗ trợ xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê; xây dựng nhà 
tình nghĩa cho gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn,... Qua đó, góp phần 
cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương và phát huy truyền thống tương 
thân tương ái của dân tộc.

Bên cạnh đó, với phần đông người lao động là thanh niên, Đoàn Thanh niên 
Công ty luôn nêu cao tinh thần thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Với khẩu 
hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn viên thanh niên 
TNG đã luôn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực công 
tác cũng như đời sống xã hội. Tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
VĂN HÓA TNG 

TNG tôn trọng các phẩm chất đạo đức đáng quý của người lao động: 

 � Tinh thần trách nhiệm

 � Chuyên nghiệp và chăm chỉ trong công việc 

 � Sáng tạo, gắn kết

 � Ham học hỏi, tận tâm với nghề nghiệp 

 � Đặt lợi ích cá nhân trong tương quan với lợi ích của Công ty và cộng đồng 

 � Đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái 

 �  Tôn trọng, lễ phép, biết ơn

TNG có các quy định rõ ràng về các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo các 
tiêu chuẩn về đạo đức và tính chính trực trong mọi hoạt động sản xuất,  
kinh doanh, phát triển bền vững được rõ ràng, minh bạch và công khai, công 
bằng cho tất cả các bên. 

TÔN VINH CÁC GIÁ TRỊ 
ĐẠO ĐỨC CỦA CBCNV

QUY ĐỊNH CỦA TNG 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua nhiều hoạt động và chương trình 
thực tế tại Công ty. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến 
hành động, tác phong, lề lối làm việc của đoàn viên thanh niên TNG. Đặc biệt, 
ở Công ty ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến, 
giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội 
trong CBCNV, xây dựng hình ảnh Công ty ngày càng vững chắc. Khẳng định 
được vai trò của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực đời sống, góp phần xây dựng lớp 
thanh niên TNG nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung giàu lòng yêu 
nước, có lối sống đẹp “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ.

Có thể nói, sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, TNG đã ngày càng khẳng định 
được vị trí và thương hiệu của mình, là mái nhà chung nuôi dưỡng nên những 
con người với đầy đủ phẩm chất về tài và đức, là niềm tự hào của TNG. 
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1

2

VỚI CÔNG TY

VỚI ĐỒNG NGHIỆP

 � Làm việc vì mục tiêu phát triển Công ty bền vững

 � Giữ gìn bảo quản tài sản, thiết bị của Công ty

 � Không chi trả hoặc nhận tiền hoa hồng của nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng

 � Không lợi dụng chức vụ quyền hạn, mối quan hệ để trục lợi mua bán với Công ty

 � Không môi giới tuyển dụng để trục lợi

 � Không làm lộ bí mật kinh doanh của Công ty

 � Không công bố thông tin của Công ty cho bên ngoài khi chưa được ủy quyền

 � Không tham gia ý kiến vào công việc của bộ phận khác

 � Không sử dụng mạng xã hội để bàn luận về Công ty và đồng nghiệp

 � Cư xử thân thiện với đồng nghiệp

 � Hợp tác giúp đỡ, không gây khó khăn cản trở công việc của đồng nghiệp

 � Không lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi trong phân công công việc cho cấp dưới

 � Người có gia đình không qua lại quá thân mật với người khác giới 

 � Không tra hỏi, tham gia nhận xét vào đời tư của đồng nghiệp

 � Không quấy rối đồng nghiệp dưới mọi hình thức

 � Không tham gia các hoạt động bè phái, chỉ trích đồng nghiệp

 � Không tạo khoảng ngăn cách giữa khu vực làm việc của cán bộ quản lý với nhân viên

 � Cán bộ quản lý và nhân viên không tặng hoặc nhận quà của nhau

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC (tiếp theo) 

TNG CÓ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH RIÊNG CHO CBCNV TNG

3 VỚI BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

 � Đi nhẹ, nói khẽ, gặp khách hàng phải cười chào thân thiện

 � Thể hiện thái độ lạc quan, vui vẻ, tích cực làm việc

 � Thực hành lối sống cần cù, tiết kiệm, khiêm tốn, trung thực

 � Không khoe tiền lương, tiền thưởng

 � Sống hòa đồng, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội

 � Ngoài giờ làm việc dành thời gian quan tâm chăm sóc gia đình

 � Giữ uy tín: Nói thật, làm thật, chịu trách nhiệm về hành động của mình

4 VỚI XÃ HỘI

 � Chấp hành luật giao thông, không tụ tập trước cổng Công ty gây tắc đường

 � Chỉ gặp gỡ đối tác tại Công ty, không gặp gỡ ăn uống bên ngoài

 � Giữ vệ sinh môi trường Công ty xanh, sạch, đẹp

 � Không tổ chức, tham gia đánh bạc, vay hoặc cho vay tiền trái pháp luật

 � Không vi phạm các tệ nạn xã hội

 � Không uống rượu bia trong giờ làm việc

 � Chỉ được phép hút thuốc lá đúng nơi quy định
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QUẢN TRỊ RỦI RO  

MÔ HÌNH KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Mô hình khung quản trị rủi ro tại TNG gồm có 5 cấu phần chính:

 � Chiến lược quản trị rủi ro được xây dựng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, định hướng xây dựng các cấu 
phần khác của khung quản trị rủi ro.

 � Cấu trúc quản trị rủi ro là nền tảng của các hoạt động quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

 � Chính sách, thủ tục, báo cáo bao gồm các chính sách, thủ tục được văn bản hóa và các kênh báo cáo trong doanh 
nghiệp.

 � Các công cụ quản trị rủi ro sử dụng để phát hiện, tổng hợp, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.

 � Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ và tự động hóa hoạt động quản trị rủi ro.

Vai trò trách nhiệm trong quản trị rủi ro được thể hiện qua nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” đối với TNG, tách biệt rõ vai trò 
của 3 nhóm đối tượng liên quan đến quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo sự thành công liên tục của các sáng kiến quản 
trị rủi ro và thích hợp với các quy mô đơn vị trong Công ty, giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro.

Mô hình khung quản trị rủi ro

CHIẾN LƯỢC QUẢN 
TRỊ RỦI RO

CẤU TRÚC QUẢN TRỊ RỦI RO 

CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC, BÁO CÁO 

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Hội đồng Quản trị/Tiểu ban KTNB 

Quản 
lý hoạt 
động 
hàng 
ngày

Các biện 
pháp 
kiểm 

soát nội 
bộ

Kiểm toán nội bộ

Kiểm soát tài chính

Cơ quan Kiểm
 toán độc lập

Các cơ quan ban hành luật

An ninh

Quản lý rủi ro

Chất lượng

Kiểm tra

Tuân thủ

Quản lý Cấp cao

Vòng bảo vệ 1 Vòng bảo vệ 2 Vòng bảo vệ 3

NGUYÊN TẮC “3 VÒNG BẢO VỆ” ĐƯỢC XÂY DỰNG NHẰM HỖ TRỢ HĐQT VÀ BAN TGĐ TRONG 
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT

PHÁT HIỆN VÀ 
QUẢN LÝ  
RỦI RO

THEO DÕI, 
GIÁM SÁT  

RỦI RO

ĐẢM BẢO KIỂM 
TRA, KIỂM TOÁN 
ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI 
VÒNG BẢO VỆ 1 

VÀ 2  

Vòng bảo vệ 1 gồm các bộ phận 
chức năng kinh doanh và bộ phận 
chức năng hỗ trợ (nhân sự, công 
nghệ thông tin, kế toán tài chính,…).

Vòng bảo vệ 1 có trách nhiệm duy trì 
và thực hiện các quy trình kiểm soát, 
quy trình quản lý rủi ro. Tùy vào sự 
phân cấp phân quyền trong doanh 
nghiệp, các trưởng bộ phận thuộc 
vòng bảo vệ 1 có trách nhiệm xây 
dựng và triển khai quy trình chi tiết, 
kiểm soát và giám sát việc thực hiện 
quy trình của nhân viên.

Vòng bảo vệ 2 có trách nhiệm quản 
lý rủi ro chung cho toàn doanh 
nghiệp và tuân thủ; được thiết lập 
để củng cố, xây dựng và giám sát 
vòng bảo vệ 1 và đảm bảo rằng 
vòng bảo vệ 1 đã được thiết kế phù 
hợp về quy trình, biện pháp kiểm 
soát và hoạt động đúng như định 
hướng. Vòng bảo vệ 2 có thể tham 
gia vào việc sửa đổi và xây dựng hệ 
thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội 
bộ và tham gia vào hỗ trợ hoạt động 
của vòng bảo vệ 1.

Bao gồm các bộ phận thực hiện 
hoạt động kiểm toán nội bộ, báo 
cáo trực tiếp cho HĐQT  về tính hiệu 
quả của hoạt động quản lý và kiểm 
soát rủi ro.
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QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

CẤU TRÚC QUẢN TRỊ RỦI RO

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

 � HĐQT: Giám sát tổng thể hoạt động quản lý rủi ro; 
đưa ra định hướng về “khẩu vị” rủi ro.

 � Ban điều hành: Chịu trách nhiệm triển khai quản lý 
rủi ro; quản lý và giám sát hồ sơ rủi ro; đóng vai trò 
tiên phong trong việc thúc đẩy văn hóa rủi ro, tăng 
cường nhận thức và chia sẻ; phân tích rủi ro trước khi 
đưa ra các quyết định quan trọng.

 � Đơn vị kinh doanh: Tuân thủ chính sách quản lý rủi 
ro; đảm bảo các rủi ro trong đơn vị được xác định và 
giảm thiểu; chịu trách nhiệm cho các rủi ro trong các 
hoạt động của đơn vị.

 � Cán bộ nhân viên: Quản lý rủi ro trong các hoạt 
động nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của mình.

 � Bước 1: Thiết lập bối cảnh, xây dựng bối cảnh môi 
trường kinh doanh trong việc thực hiện mục tiêu, 
chiến lược của doanh nghiệp để từ đó xác định được 
giới hạn xử lý rủi ro, mức độ quản lý rủi ro và liên kết 
các hoạt động với các bước công việc chính trong 
quản lý rủi ro.

 � Bước 2: Nhận diện rủi ro

 » Phát hiện các sự kiện có thể ảnh hưởng đến việc 
thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, 
công tác sản xuất kinh doanh, các dự án,...; phân 
chia cấp rủi ro và phân nhóm rủi ro để quản lý, 
gồm có rủi ro cấp doanh nghiệp và rủi ro cấp  
đơn vị.

 � Bước 3: Đánh giá rủi ro

 » Đánh giá khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng 
của các rủi ro, xem xét các biện pháp kiểm soát rủi 
ro. Xếp hạng các rủi ro để xác định mức độ ưu tiên 
quản lý dựa trên bộ tiêu chí đo lường được lượng 
hóa gắn với giá trị cụ thể cho khả năng xảy ra của 
rủi ro và mức độ ảnh hưởng của rủi ro từ đó xác 
định mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp 
cho từng loại rủi ro.

 � Bước 4: Ứng phó rủi ro

 » Xác định các biện pháp, xây dựng các kế hoạch 
hành động và giám sát cụ thể nhằm giảm rủi ro 
xuống mức có thể chấp nhận được. Các phương 

 � Tiểu ban KTNB: Giám sát việc xây dựng, triển khai 
của mô hình và chính sách quản lý rủi ro; giám sát 
các hồ sơ rủi ro của Công ty. Giám sát độc lập đối với 
các rủi ro được lựa chọn và các hệ thống, quy trình 
quản lý rủi ro.

 � Bộ phận quản lý rủi ro: Hỗ trợ về phương pháp tiếp 
cận quản lý rủi ro; duy trì mô hình và chính sách quản 
lý rủi ro; cung cấp các công cụ quản lý rủi ro, đào tạo, 
hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị.

 � Đầu mối quản lý rủi ro tại đơn vị: Điều phối các 
hoạt động quản lý rủi ro và văn hóa quản lý rủi ro tại 
đơn vị.

án ứng phó rủi ro tương ứng với mức độ rủi ro và 
chi phí của từng phương án ứng phó: 

+  Chấp nhận rủi ro (ví dụ doanh nghiệp chấp 
nhận rủi ro biến động về lãi suất, huy động 
nguồn vốn kinh doanh chủ yếu từ nguồn vốn 
vay ngân hàng);

+  Tránh rủi ro là việc quyết định không tiếp tục 
đầu tư, hoặc lựa chọn kế hoạch đầu tư thay 
thế với rủi ro có thể chấp nhận được mà vẫn 
đạt được mục tiêu về chiến lược kinh doanh 
(ví dụ doanh nghiệp quyết định không phát 
triển kinh doanh ở những khu vực doanh 
nghiệp không có lợi thế);

+  Giảm khả năng xảy ra rủi ro và/hoặc giảm mức 
độ tác động của rủi ro (ví dụ sử dụng các thiết 
bị an toàn và đào tạo về an toàn cháy nổ trong 
môi trường hoạt động có nguy cơ cao về cháy 
nổ);

+  Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ rủi ro 
thường được thực hiện thông qua các hợp 
đồng (như các hợp đồng bảo hiểm là hình 
thức chuyển giao rủi ro thường hay được sử 
dụng nhất; hợp đồng liên doanh…).

 » Lựa chọn các phương án ứng phó rủi ro linh hoạt, 
trong một số trường hợp, có thể sử dụng kết hợp 
nhiều phương án ứng phó rủi ro để đạt được hiệu 
quả cao nhất.

 � Bước 5: Kiểm soát rủi ro

 » Thực hiện các quy trình, biện pháp để kiểm soát 
và ứng phó với rủi ro:

+  Kiểm soát phòng ngừa: Các biện pháp xử lý để 
ngăn chặn các lỗi, sự cố hay hành động/giao 
dịch không mong muốn xảy ra;

+  Kiểm soát phát hiện: Giám sát hoạt động/quy 
trình để xác định các biện pháp kiểm soát 
phòng ngừa còn thiếu sót và lỗi, sự cố hay 
hành động/giao dịch, từ đó có các biện pháp 
ứng phó phù hợp;

+  Kiểm soát khắc phục: Các biện pháp xử lý để 
khôi phục về trạng thái ban đầu hoặc giảm 
hậu quả, thiệt hại của các lỗi, sự cố hay hành 
động/giao dịch đã xảy ra.

 � Bước 6: Giám sát và báo cáo - giám sát và báo cáo 
hoạt động quản lý rủi ro và những thay đổi có thể ảnh 
hưởng đến hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp.

 » Quy trình giám sát và báo cáo được thực hiện 
nhằm đánh giá tính hiệu quả và sự phù hợp của 
khung quản trị rủi ro doanh nghiệp. Bằng cách 
thường xuyên giám sát rủi ro và đánh giá hiệu 
quả của việc xử lý rủi ro, doanh nghiệp có thể 
điều chỉnh chương trình quản lý rủi ro phù hợp 
với tình hình cụ thể. Giám sát các rủi ro hiện tại, 
các rủi ro mới xuất hiện thông qua các chỉ số rủi ro 
chính KRI (Key Risk Indicator, là một chỉ số dự báo 
về các rủi ro hiện tại hoặc tương lai có thể quan 
sát hay đo lường được). Báo cáo các bên liên quan 
về quy trình quản lý rủi ro, gồm:

+  Đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm soát 
(có thực hiện đúng không);

+  Đánh giá hiệu quả của khung quản trị rủi ro 
doanh nghiệp;

+  Các rủi ro còn lại sau khi đã áp dụng các giải 
pháp ứng phó.

THIẾT LẬP 
BỐI CẢNH

NHẬN DIỆN 
RỦI RO

ĐÁNH GIÁ 
RỦI RO

ỨNG PHÓ 
RỦI RO

CÁC HOẠT ĐỘNG 
KIỂM SOÁT

GIÁM SÁT 
VÀ BÁO CÁO

Mô hình quản lý rủi ro
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QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

QUẢN LÝ CÁC RỦI RO Ở CẤP ĐỘ CAO TẠI TNG

STT TÊN RỦI RO MÔ TẢ RỦI RO BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

1 Rủi ro về kế hoạch 
chiến lược

Thiếu kế hoạch chiến lược thích 
đáng để đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược dài hạn của Công ty.

Kế hoạch chiến lược đã được thiết lập, truyền 
thông đến các bên liên quan và giao cho Tiểu 
ban chính sách phát triển giám sát thực hiện. 
Danh mục các Dự án chiến lược cũng được 
phê duyệt, triển khai và giám sát tình hình thực 
hiện.

2 Rủi ro cạnh tranh Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế 
cạnh tranh, khi mức độ tăng trưởng 
của ngành giảm và khi nhiều đối 
thủ cạnh tranh ngày càng cải tiến 
sự khác biệt của họ.

TNG tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, giảm 
giá thành để có giá cạnh tranh nhất trên thị 
trường. Ngoài ra cũng không ngừng đầu tư 
máy móc thiết bị để nâng cao sản xuất và chất 
lượng sản phẩm

3 Rủi ro môi trường 
kinh tế toàn cầu

Việc không nhanh chóng thích 
nghi với những thay đổi về kinh tế 
và xã hội toàn cầu dẫn tới những 
ảnh hưởng bất ngờ cho Công ty 
trong việc thực hiện các kế hoạch 
kinh doanh.

Thường xuyên cập nhật các thay đổi của môi 
trường kinh tế, đánh giá và phân tích các ảnh 
hưởng đến Công ty. Từ đó có các kế hoạch 
hành động kịp thời.

4 Rủi ro chính trị Rủi ro xảy ra các thay đổi bất lợi về 
môi trường chính trị ở các nước - 
nơi hoạt động của các khách hàng 
chính TNG gây cản trở hoạt động 
và các quyết định kinh doanh.

Thực hiện đánh giá trước khi ký hợp đồng với 
khách hàng, theo dõi và giám sát khi đã cùng 
hợp tác kinh doanh. Thường xuyên cập nhật 
thông tin và có các đánh giá phù hợp.

5 Rủi ro truyền 
thông

Mất danh tiếng hoặc thiệt hại tài 
chính do không xử lý kịp thời, hợp 
lý các thông tin bất lợi bị phát tán 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng.

Theo dõi và phản ánh kịp thời các thông tin 
truyền thông tiêu cực thông qua công cụ tự 
động và đội xử lý khủng hoảng phù hợp.

6 Rủi ro nhân sự kế 
thừa

Vị trí quan trọng bị trống do không 
thể tìm kiếm được người thích hợp 
trong một khoảng thời gian bắt 
buộc.

Tiếp tục triển khai công tác nhân sự kế thừa 
xuống các cấp độ thấp hơn, đảm bảo đội ngũ 
nhân sự cho tất cả các cấp độ. Có kế hoạch đào 
tạo nhân sự thay thế phù hợp đảm bảo với các 
thử nghiệm stress test.

7 Rủi ro mất khách 
hàng quan trọng

Mất các mối quan hệ với khách 
hàng quan trọng, dẫn đến mất 
doanh thu.

Theo dõi mối quan hệ với khách hàng, thường 
xuyên đánh giá doanh thu bán hàng, và có các 
chính sách tương ứng đối với các khách hàng 
quan trọng. Không ngừng mở rộng, phát triển 
kinh doanh với các khách hàng mới.

QUẢN LÝ RỦI RO NĂM 2019

Thực hiện hiệu quả, tiếp tục áp dụng khung quản trị 
rủi ro Coso - ERM tích hợp cùng với hệ thống quản 
trị doanh nghiệp ERP cùng với hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Các đánh giá, đo 
lường, kế hoạch hành động của các rủi ro luôn được 
các chủ sở hữu xem xét trên nhiều yếu tố, đặc biệt là ý 
kiến từ các bên liên quan để đảm bảo rủi ro có cái nhìn 
đa chiều trong mối quan hệ của các chuỗi hoạt động. 
Hoạt động QLRR tại các nhà máy cũng sẽ được tiếp tục 
đẩy mạnh và chuyên sâu hơn. Hệ thống báo cáo rủi ro 
đến từ các nhà máy sẽ được thống nhất, xác định các 
phương pháp tích hợp lên rủi ro của toàn Công ty một 

STT TÊN RỦI RO MÔ TẢ RỦI RO BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

8 Rủi ro biến động 
tỷ giá

Những biến động trong tỷ giá hối 
đoái gây ảnh hưởng đáng kể đến 
hoạt động và lợi nhuận của doanh 
nghiệp.

Lập nhu cầu ngoại tệ, chuẩn bị ngoại tệ dự trữ, 
dự báo theo dõi và phân tích các biến động tỷ 
giá để cân đối nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch 
tương ứng.

9 Rủi ro về môi 
trường

Chất thải rắn chưa được phân loại 
theo yêu cầu. Ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu khiến nhiều thiên tai, 
bão lũ gây ảnh hưởng tới sản xuất. 
CBCNV chưa có ý thức sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên điện, nước. 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại tất cả 
các chi nhánh. Thực hiện đo kiểm môi trường 
theo định kỳ. Tuân thủ luật pháp về bảo vệ tài 
nguyên môi trường. Thực hiện các biện pháp 
trồng cây gây rừng, hạn chế chất thải nhà kính 
giảm thiểu áp lực cho môi trường.

10 Rủi ro về nguồn 
nhân lực

Thiếu lao động do cạnh tranh với 
các doanh nghiệp có nhà máy sản 
xuất trong cùng địa bàn.

Nâng cao thu nhập cho người lao động, cải 
thiện các chính sách phúc lợi nhằm thu hút 
người lao động về TNG. Hỗ trợ chi phí di chuyển 
từ nơi ở của người lao động tới nhà máy. Có xe 
đưa đón CBCNV từ nơi ở tới chỗ làm.

11 Rủi ro nguyên vật 
liệu

Nguyên vật liệu tăng giá hoặc 
không đảm bảo chất lượng để 
phục vụ cho sản xuất

Chủ động trong quá trình mua nguyên vật liệu 
và có chính sách bán hàng phù hợp với khách 
hàng

12 Rủi ro nguyên 
vật liệu đầu vào 
không đáp ứng 
kịp thời

Nguy cơ gián đoạn, không đủ 
nguyên vật liệu đầu vào cho quá 
trình sản xuất.

Quản lý tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý 
nhà cung cấp, có kế hoạch mua hàng một cách 
hợp lý. Thực hiện xây dựng dự án quản lý kho 
thông minh.

13 Rủi ro sản phẩm 
không đạt chất 
lượng

Những mối nguy hại của sản phẩm 
làm cho sản phẩm không sử dụng 
được, hoặc gây hại cho người tiêu 
dùng, hoặc sản phẩm hư hỏng bị 
yêu cầu thu hồi nhằm tránh gây 
nguy hại cho người tiêu dùng.

Thiết lập và thường xuyên kiểm tra các kiểm 
soát theo yêu cầu của các tiêu chuẩn. Thiết lập 
các tiêu chuẩn đánh giá riêng hệ thống kiểm 
soát để đảm bảo luôn hiệu quả và tối ưu. Hệ 
thống cảnh báo được xác lập để nhận diện kịp 
thời các sự kiện và có hướng xử lý.

14 Rủi ro an ninh 
thông tin

Nguy cơ gián đoạn hệ thống, bảo 
mật thông tin và bị tấn công từ các 
tội phạm công nghệ thông tin.

Bước đầu xâu dựng hệ thống An ninh thông tin 
theo tiêu chuẩn ISO 27000, các hệ thống bảo 
vệ máy tính, người dùng. Thường xuyên đánh 
giá mối nguy an ninh thông tin từ bên trong và 
bên ngoài.

cách hợp lý. Việc theo dõi giám sát các chỉ số cảnh báo 
rủi ro được thực hiện liên tục và chặt chẽ hơn để đảm 
bảo bất kỳ yếu tố thay đổi hoặc khác thường nào cũng 
được phát hiện kịp thời. 

Để ký hợp đồng đối với từng khách hàng, TNG phải đảm 
bảo đạt được những tiêu chuẩn đặc biệt liên quan tới 
đánh giá về môi trường cũng như trách nhiệm xã hội. 
Do đó những rủi ro liên quan tới môi trường và trách 
nhiệm xã hội luôn được chú trọng đối với chiến lược 
phát triển của Công ty xuyên suốt quá trình hình thành 
và phát triển.
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 GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN

CÁC BÊN LIÊN 
QUAN CÁC GIÁ TRỊ MANG LẠI MỐI QUAN TÂM PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

CỔ ĐÔNG  
VÀ CÁC NHÀ 

ĐẦU TƯ

TNG cam kết đảm bảo 
quyền và lợi ích của cổ 
đông và nhà đầu tư thông 
qua việc cung cấp thông 
tin trung thực, kịp thời và 
minh bạch về hiệu quả 
hoạt động khi tiếp xúc 
định kỳ với nhà đầu tư.

 � Hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư;

 � Minh bạch thông tin;

 � Đảm bảo quyền lợi của 
nhà đầu tư;

 � Giá trị thị trường của 
cổ phiếu và giá trị của 
doanh nghiệp;

 � Năng lực quản trị doanh 
nghiệp.

 � Gặp gỡ và tham vấn trực tiếp 
thông qua họp Đại hội cổ đông;

 � Lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản;

 � Trao đổi trực tiếp với cổ đông 
lớn thông qua các dự án đầu tư;

 � Hệ thống quản lý rủi ro trên 
toàn phạm vị hoạt động và tăng 
cường quản trị doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG TNG luôn nhất quán với 
phương châm “Khách 
hàng là người trả lương 
cho chúng ta”. TNG cam 
kết cung cấp cho khách 
hàng những sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn chất lượng phù 
hợp cũng như đáp ứng 
yêu cầu về đánh giá chính 
sách xã hội, đánh giá chất 
lượng và anh ninh theo 
tiêu chuẩn đánh giá của 
khách hàng.

 � Cam kết chất lượng sản 
phẩm;

 � Chính sách đáp ứng yêu 
cầu cụ thể của khách 
hàng;

 � Cung ứng có trách 
nhiệm và bền vững.

 � Kiểm soát chất lượng thông 
qua các hệ thống quản lý chất 
lượng;

 � Đánh giá nhà cung cấp theo các 
tiêu chí thực hành bền vững.

NHÀ THẦU,  
NHÀ CUNG 

CẤP

TNG luôn kịp thời cung 
cấp thông tin cập nhật 
về chính sách và các tiêu 
chí đánh giá lựa chọn nhà 
cung cấp nhằm xây dựng 
quan hệ đối tác hiệu quả.

 � Hợp tác cùng phát triển;

 � Bảo vệ môi trường và 
tuân thủ trách nhiệm  
xã hội toàn chuỗi  
sản xuất.

 � Đánh giá nhà cung cấp và theo 
dõi nhà cung cấp;

 � Thường xuyên gặp gỡ các đối 
tác.

TRONG NHỮNG NĂM QUA, CHÚNG TÔI ĐÃ DUY TRÌ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
TRAO ĐỔI, GIAO TIẾP VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN GIÚP TNG KỊP THỜI ĐIỀU 

CHỈNH CÁC CHÍNH SÁCH MỘT CÁCH PHÙ HỢP ĐỂ MANG LẠI GIÁ TRỊ TỐT 
NHẤT. CÁC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI, LIÊN LẠC, GẮN KẾT NGÀY CÀNG ĐƯỢC 
CẢI THIỆN; GIÚP ĐẢM BẢO VIỆC THU THẬP THÔNG TIN VỀ PHẢN HỒI VÀ 
MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN, NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG 
CAO TỪ CÁC BÊN.

CÁC BÊN LIÊN 
QUAN CÁC GIÁ TRỊ MANG LẠI MỐI QUAN TÂM PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

TNG áp dụng nhiều công 
nghệ, chính sách trong 
quản lý nhân sự nhằm duy 
trì và phát triển đội ngũ 
nhân sự chuyên nghiệp 
và sở hữu năng lực cao 
như KPIs, chính sách lương 
thưởng, an sinh, phúc lợi, 
đào tạo, xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp.

 � Môi trường làm việc an 
toàn, tự do, không phân 
biệt đối xử;

 � Cơ hội đào tạo và thăng 
tiến;

 � Thành tựu và đóng góp 
được ghi nhận.

 � Thông báo nội bộ;

 � Hội nghị người lao động;

 � Chương trình đào tạo hàng 
năm, chương trình an toàn sức 
khỏe nghề nghiệp;

 � Khảo sát toàn bộ nhân viên về 
môi trường làm việc: Lương, 
thưởng và phúc lợi, đồng 
nghiệp, cơ hội đào tạo và phát 
triển;

 � Liên tục cải thiện thu nhập và 
chế độ phúc lợi cho nhân viên, 
xây dựng môi trường làm việc 
tiêu chuẩn, xây dựng cơ chế 
tiếp nhận phản hồi thông tin 
minh bạch.

KHÁCH HÀNG TNG xác định được trách 
nhiệm đóng góp phát 
triển cộng đồng của mình. 
Do đó, các hoạt động cộng 
đồng của TNG không chỉ 
dừng lại ở mức hỗ trợ cộng 
đồng, mà còn góp phần 
nâng cao nhận thức và 
phát triển năng lực cộng 
đồng thông qua các hoạt 
động an sinh xã hội, chăm 
lo người có hoàn cảnh khó 
khăn, chung tay xây dựng 
cơ sở hạ tầng như xây 
đường nông thôn.

 � Đóng góp cho cộng 
đồng;

 � Xây dựng cơ sở vật chất 
tại địa phương;

 � Hoạt động sản xuất kinh 
doanh có trách nhiệm 
bảo vệ môi trường xung 
quanh;

 � Góp phần cải thiện chất 
lượng cuộc sống của 
người dân địa phương.

 � Phối hợp với chính quyền địa 
phương;

 � Tăng cường đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng các khu vực xung 
quanh nhà máy sản xuất;

 � Hợp tác và xây dựng năng lực 
nguồn nhân lực cho cộng đồng 
địa phương.

NHÀ THẦU,  
NHÀ CUNG 

CẤP

TNG luôn hợp tác tích 
cực với các cơ quan chính 
quyền, nhằm đảm bảo kịp 
thời nắm bắt, vận dụng các 
chính sách mới, cũng như 
nâng cao hiệu quả hợp tác 
và khả năng đóng góp hơn 
nữa vào sự phát triển kinh 
tế của đất nước.

 � Tuân thủ pháp luật

 � Đóng góp vào ngân 
sách Nhà nước

 � Triển khai và ủng hộ các 
chủ trương của  
Nhà nước

 � Tích cực tham gia và đóng góp 
ý kiến tại các hội nghị, hội thảo 
do Nhà nước tổ chức

 � Chủ động đề xuất, góp ý các văn 
bản pháp luật, tích cực tương 
tác với Chỉnh phủ để hoàn thiện 
hệ thống pháp luật

 � Tham vấn định kỳ với cộng đồng 
và chính quyền địa phương về 
các tác động
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XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

KHẢO SÁT CÁC VẤN ĐỀ CÓ 
TẦM ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 
KINH DOANH CỦA CÔNG TY 
VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

 � Khảo sát, nghiên cứu thông tin trên thị trường về các vấn đề có thể gây ảnh 
hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh ngành dệt may. 

 � Đọc, phân tích các báo cáo đánh giá, khảo sát ý kiến của khách hàng. 

 � Tham vấn các bên liên quan và dựa vào ý kiến phản hồi, đặc biệt là những 
ý kiến đến từ Chính phủ, Cổ đông, Nhà đầu tư, Khách hàng và Cộng đồng 
địa phương. 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC 
VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU ĐƯỢC CÁC 
BÊN LIÊN QUAN QUAN TÂM 

 � Lựa chọn các vấn đề trọng yếu.

 � Đánh giá của CBCNV, Ban lãnh đạo về các vấn đề trọng yếu đã được lựa chọn. 

 � Xác định lại vấn đề trọng yếu dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích của các bên 
liên quan trong sự phát triển bền vững của môi trường. 

ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG 
YẾU TRONG MỐI QUAN HỆ BỀN 
VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

 � Xây dựng ma trận các vấn đề trọng yếu.

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ,  
RÚT KINH NGHIỆM 

 � Rà soát lại các vấn đề trọng yếu sau khi đã phát hành báo cáo; thu thập các 
ý kiến đóng góp hoàn thiện của các bên liên quan để tiếp tục chỉnh sửa cho 
các báo cáo sau. 

01BƯỚC

02BƯỚC

03BƯỚC

04BƯỚC

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU 

Dựa trên thực trạng thị trường dệt may thế giới và ngành dệt may Việt Nam, thông tin phản hồi và mối quan tâm của 
các bên liên quan, TNG xác định các vấn đề trọng yếu trong mối tương quan giữa kinh tế, xã hội và môi trường trong 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu của TNG được thực hiện theo các bước sau: 

CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU 

CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 

Sau khi hoàn thiện và phát hành Báo cáo, TNG tiến hành rà soát lại tất cả các nội dung báo cáo, đặc biệt chú trọng rà 
soát các ý kiến phản hồi, góp ý của các bên liên quan. Đề xuất, chỉ đạo các bộ phận, CBCNV tham gia đọc và tham gia 
ý kiến để có thể đánh giá các vấn đề báo cáo một cách khách quan và chủ quan về các vấn đề thuộc về phát triển bền 
vững mà Công ty đã báo cáo. Từ đó, TNG có thể nắm được bức tranh tổng thể và kịp thời bổ sung, điều chỉnh chiến 
lược phát triển bền vững một cách toàn diện hơn. 

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các bên liên quan và đọc giả cho Báo cáo Phát triển Bền vững TNG 
2018. Mọi ý kiến vui lòng gửi trực tiếp qua mục liên hệ của website chính thức của TNG www.tng.vn hoặc email của 
Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT của TNG ở địa chỉ ducnguyen@tng.vn. 

TNG trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp, TNG sẽ nghiêm túc xem xét các ý kiến dưới gốc độ cởi mở, công khai và 
nỗ lực để cải thiện các vấn đề để dần hoàn thiện nội dung báo cáo và xây dựng công tác phát triển bền vững trong 
các năm tiếp theo. 

MA TRẬN CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU 

Bảo vệ môi trườngHiệu quả hoạt động
kinh tế

Sự hiện diện trên thị trường

Tác động đến kinh tế gián tiếp

Chống tham nhũng

Quản lý nguồn nguyên vật liệu      Nguồn nước      Tuân thủ pháp luật
Việc làm   -   Giáo dục và đào tạo   -   Đa dạng và cơ hội bình đẳng  -

Lao động trẻ em, cưỡng bức hoặc bắt buộc   -   Cộng đồng địa phương

Tuân thủ pháp luật

Tiêu thụ năng lượng

Tự do lập hội và 
thương lượng tập thể

An toàn và sức khỏe
của khách hàng

An toàn và sức khỏe
nghề nghiệp

Thấp Tầm quan trọng đối với TNG Cao

Th
ấp

Tầ
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 q
ua

n 
tr

ọn
g 

đố
i v

ới
 c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n

Ca
o

DANH MỤC MÔI TRƯỜNG
 � Bảo vệ môi trường

 � Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

 � Tiêu thụ năng lượng

 � Nguồn nước

 � Chất thải, phát thải và nước thải 

 � Tuân thủ pháp luật 

DANH MỤC KINH TẾ
 � Hiệu quả hoạt động kinh tế

 � Sự hiện diện trên thị trường

 � Tác động kinh tế gián tiếp

 � Chống tham nhũng 

DANH MỤC XÃ HỘI
 � Việc làm

 � An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 � Giáo dục và đào tạo

 � Đa dạng và cơ hội bình đẳng

 � Tự do lập hội và thương lượng tập thể

 � Lao động trẻ em, cưỡng bức hoặc bắt buộc

 � Cộng đồng địa phương

 � An toàn và sức khỏe của khách hàng
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
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CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

TỔNG TÀI SẢN
ĐVT: TỶ VND

DOANH THU THUẦN
ĐVT: TỶ VND

VỐN CHỦ SỞ HỮU
ĐVT: TỶ VND

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
ĐVT: TỶ VND

1.198

1.377

262

53

1.614

1.924

428

71

1.846

1.888

521

81

2.226

2.491

629

115

2.593

3.612

794

181

CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN
ĐVT: TỶ VND

CHỈ TIÊU 2014 2015 2016 2017 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu 1.377 1.924 1.888 2.491 3.612

Giá vốn 1.115 1.575 1.555 2.052 2.972

Chi phí tài chính 68 98 88 90 136

Chi phí bán hàng 27 37 29 67 102

Chi phí quản lý doanh nghiệp 107 147 140 150 211

Lợi nhuận trước thuế 64 88 95 137 214

Lợi nhuận sau thuế 53 71 81 115 181

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản 1.198 1.614 1.846 2.226 2.593

Tài sản ngắn hạn 538 701 771 1.111 1.372

Tài sản dài hạn 660 913 1.075 1.115 1.221

Nợ phải trả 936 1.186 1.325 1.596 1.799

Vốn chủ sở hữu 262 428 521 629 794

Vốn điều lệ 162 294 342 411 493

Bảng Lưu chuyển tiền tệ

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (0,48) 49 (0,06) (66) 115

Tiền thuần từ hoạt động đầu tư (146) (241) (246) (138) (208)

Tiền thuần từ hoạt động tài chính 148 234 201 203 94

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2 42 (44) (1,49) 1,86

Thông tin về cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu 16.287.946 29.481.848 34.264.978 41.117.291 49.340.180

Số lượng cổ phiếu quỹ - - - - -

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 16.287.946 29.481.848 34.264.978 41.117.291 49.340.180

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.945 2.986 1.952 2.797 3.653

Cổ tức 10% bằng  
cổ phiếu

10% bằng 
tiền mặt

10% bằng  
cổ phiếu
6% bằng  
tiền mặt

10% bằng  
cổ phiếu

20% bằng  
cổ phiếu

20% bằng  
cổ phiếu
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ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA XÃ HỘI

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MANG LẠI CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN

BÊN LIÊN QUAN NỘI DUNG NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018

Cổ đông Cổ tức
10% Vốn điều lệ 
bằng cổ phiếu

20% Vốn điều lệ 
bằng cổ phiếu

20% Vốn điều lệ 
bằng cổ phiếu

Nhà nước Nộp ngân sách nhà nước 15.487 triệu đồng 16.398 triệu đồng 47.382 triệu đồng

Nhân viên
Thu nhập của người  
lao động

6.504.358 đồng/  
01 người lao động/ 
01 tháng

7.788.449 đồng/  
01 người lao động/ 
01 tháng

9.257.305 đồng/  
01 người lao động/ 
01 tháng

Nhà cung cấp
Tổng giá trị giao dịch  
trong năm

1.292 tỷ đồng 1.666 tỷ đồng 2.539 tỷ đồng

Khách hàng Doanh thu thuần 1.887 tỷ đồng 2.491 tỷ đồng 3.612 tỷ đồng

Cộng đồng
Đóng góp cho  
cộng đồng, xã hội

712 triệu đồng 1,5 tỷ đồng 6,6 tỷ đồng

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (tiếp theo)

VỐN ĐIỀU LỆ SAU KHI PHÁT HÀNH : 493.401.800.000 đồng

Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1, kết quả phát hành như sau:

 � Số cổ phiếu đã thực hiện phát hành : 8.222.889 cổ phần

 � Số cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu : 2.544 cổ đông

 � Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành : 49.340.180 cổ phiếu

 � Vốn điều lệ sau khi phát hành : 493.201.800.000 đồng

 � Ngày lưu ký bổ sung : 23/07/2018

 � Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 30/07/2018

 � Ngày chính thức giao dịch : 15/08/2018 

LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG NHẬN ĐƯỢC QUA CÁC NĂM

Trong ba năm liên tục 2016, 2017 và 2018, TNG chia cổ 
tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt là 10%, 20% và 20%. 
Hội đồng Quản trị luôn cân nhắc đề xuất phương án đem 
lại lợi ích tối đa cho quý cổ đông. 

CHỐNG THAM NHŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (TNG) ĐÃ ĐƯỢC XẾP 
HẠNG VÀO TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM, TOP 10 DOANH 

NGHIỆP LỚN NHẤT NGÀNH  DỆT MAY VIỆT NAM, ĐÃ KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC 
THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ. TNG KHÔNG 
CHO PHÉP VÀ NGĂN CẤM VIỆC CHO HOẶC NHẬN HỐI LỘ BẤT HỢP PHÁP 
VÀ PHI ĐẠO ĐỨC TRONG BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NÀO. HỐI LỘ LÀ 
HÌNH THỨC THANH TOÁN BẤT KỲ (TIỀN, QUÀ TẶNG HOẶC DỊCH VỤ) LÀM ẢNH 
HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH CỦA TNG.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH

 � Các đối tác cam kết không cho cán bộ, nhân viên (CBNV) của TNG vay tiền, 
tài sản vì bất cứ lý do nào.

 � Các đối tác cam kết cùng hợp tác với Công ty CP Đầu tư và Thương mại 
TNG không thực hiện chính sách gửi giá, chuyển tiền cho cá nhân, mà phải 
chuyển tiền vào tài khoản của TNG quản lý.

 � Các đối tác cam kết không chiết khấu % hoa hồng trong quá trình cộng tác 
với TNG cho cá nhân. Nếu có chiết khấu, phải công khai và thông báo trực 
tiếp với lãnh đạo của TNG.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TNG

 � Nghiêm cấm nhân viên TNG nhận tiền hoa hồng, chiết khấu của nhà cung 
cấp mà không nhập vào quỹ hoặc tài khoản chung của TNG, gửi giá vào giá 
của khách hàng, của nhà cung cấp.

 � Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin trong kinh doanh của Công ty.

 � Không chấp nhận bất kỳ hành vi hối lộ, tham nhũng trong bất kỳ trường hợp 
nào như: Tìm nhà cung ứng, phát triển, tiếp thị, mua, bán hàng hóa.

Nếu khách hàng, nhà cung cấp không thực 
hiện đúng sẽ làm ảnh hưởng đến chính sách 
chống tham nhũng của TNG. Nếu TNG phát 
hiện CBNV nào có hành vi vi phạm tham nhũng 
sẽ xử lý kỷ luật với CBNV và ngưng hợp tác với 
nhà cung cấp và khách hàng. Nếu đơn vị nghi 
ngờ một điều gì đó về bất kỳ nhân viên, đối tác 
kinh doanh, nhà cung cấp hay nhà thầu nào đề 
nghị thông tin qua địa chỉ:

Email: thoiha@tng.vn.  
Điện thoại: 0913.286.014.  
Thông tin của quý đơn vị sẽ được bảo 
mật một cách tuyệt đối.Biểu đồ thể hiện giá cổ phiếu TNG trong ba năm 

gần nhất (2016, 2017, và 2018).
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VẬT LIỆU

NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC TNG MUA TỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP TRONG VÀ NGOÀI 
NƯỚC, ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ 

GIỚI; AN TOÀN CHO MÔI TRƯỜNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG. TNG LỰA CHỌN NHÀ 
CUNG CẤP DỰA TRÊN CÁC YẾU TỐ: GIÁ CẢ CẠNH TRANH, TUÂN THỦ TRÁCH 
NHIỆM XÃ HỘI, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC TIÊU CHÍ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO 
KHUYẾN CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA TNG. 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG 
CẤP ĐƯỢC TNG THỰC HIỆN NHƯ SAU

 � Bước 1: Sau khi xem xét và đánh giá năng lực sản 
xuất, năng lực tài chính, giá cả cạnh tranh thì tiến 
hành lập danh sách các nhà cung ứng để thực hiện 
đánh giá tuân thủ về trách nhiệm xã hội/môi trường.

 � Bước 2: Thông báo ngày giờ đánh giá và nội dung 
đánh giá đến nhà cung cấp và yêu cầu xác nhận chấp 
thuận tuân thủ để thực hiện đánh giá.

 � Bước 3 :

 » Đánh giá nhà cung cấp.

 » Thăm quan nhà xưởng, cơ sở vật chất, các công 
trình bảo vệ môi trường.

 » Kiểm tra hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực môi trường, 
tài nguyên nước.

 » Phỏng vấn người lao động về các hoạt động bảo 
vệ môi trường của đơn vị.

 » Tổng kết cuộc đánh giá, ghi nhận các hành động 
tuân thủ, phân loại mức tuân thủ (A, B, C, D), thông 
báo cho nhà cung cấp biết kết quả đánh giá.

 � Bước 4: Lập danh sách các nhà cung ứng đạt yêu cầu, 
trình Ban lãnh đạo phê duyệt.

 � Bước 5: Lưu hồ sơ đánh giá và tiến hành đánh giá 
định kỳ dựa theo tiêu chí sau:

 » Nhà cung cấp đạt mức A: 2 năm.

 » Nhà cung cấp đạt mức B: 2 năm.

 » Nhà cung cấp đạt mức C: Sản xuất hết đơn hàng 
dở dang.

 » Nhà cung cấp đạt mức D: Không hợp tác (dừng 
ngay kể cả đơn hàng dở dang).

Chi tiết việc đánh giá nhà cung cấp được trình bày trong 
GRI 308.

Việc tiết kiệm nguyên liệu cũng là tiết kiệm tài nguyên, 
tiết kiệm chi phí. Do vậy, TNG đã chỉ đạo sử dụng tối đa 
nguyên liệu nhập về, đồng thời các nguyên liệu không 
sử dụng được lại được thu gom làm nguyên liệu cho các 
sản phẩm khác (bông vụn, sản phẩm vải dở dang được 
sử dụng làm nguyên liệu đầu vào làm thú nhồi bông; 
giấy vụn, bìa carton được thu gom sử dụng tạo ra các 
loại sản phẩm giấy khác; nilon, lõi cuộn chỉ bằng nhựa 
được thu thập lại tái chế các loại nhựa,…) tạo nên vòng 
đời sản phẩm mới.

Là một doanh nghiệp trong TOP đầu của ngành dệt may Việt Nam, TNG hiểu rằng sự phát triển của doanh nghiệp gắn 
liền với sự phát triển của xã hội và sự thịnh vượng chung; sự phát triển của doanh nghiệp nhằm thỏa mãn các nhu cầu 
hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới các nhu cầu và lợi ích của thế hệ tương lai.

Đồng hành cùng các cơ quan chức năng và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh các giải pháp 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, TNG còn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng nhà máy 
xanh và doanh nghiệp thân thiện môi trường.

CHI TIẾT CÁC LOẠI PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM ĐƯỢC THU GOM XỬ LÝ TÁI CHẾ LÀM 
NGUYÊN LIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM KHÁC

TT TÊN VẬT TƯ ĐVT NĂM 2018 NĂM 2017 NĂM 2016

1 Giấy vụn Kg        92.465        75.653       56.619 

2 Bông vụn Kg        19.451        15.914         6.641 

3 Vải thừa Kg        20.467        16.746         5.214 

4 Ny lon Kg          2.203          1.803           406 

5 Chỉ dở Kg          2.333          1.909           859 

6 Thành phẩm vải dở dang Kg          1.617          1.323         2.589 

TT VẬT TƯ ĐVT
SỐ LƯỢNG

NĂM 2018 %/SP NĂM 2017 %/SP NĂM 2016 %/SP

1. Vải các loại Yard 21.323.656 71% 14.246.777 54% 8.477.127 45%

2. Bông Yard 5.524.426 18% 3.825.371 14% 3.741.310 20%

3. Chỉ Cuộn        1.370.881 5%        1.203.359 5%        3.637.604 19%

4. Cúc Chiếc      34.574.493 115%      23.472.715 89%      18.359.850 98%

5. Khóa Chiếc      26.048.506 87%      30.154.630 114%      17.621.328 94%

6. Túi linon Chiếc        9.710.062 32%        6.741.655 25%        4.806.708 26%

7. Thùng catton Chiếc        1.021.190 3%           661.703 2%           468.635 3%

8. Mực in các loại Kg 24.582,66 0,08% 13.358,30 0,05% 5.343,20 0,03%

9. Số lượng sản phẩm tạo ra Chiếc 30.044.797 26.471.700 18.703.654

Qua bảng trên ta thấy, năm 2018 tỷ lệ nguyên nhiên liệu chính tạo thành sản phẩm đã được nâng lên rõ rệt, vải từ 
54% lên 71% và bông từ 14% lên 18% so với năm 2017.
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NĂNG LƯỢNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC HẾT LÀ HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, 
SAU ĐÓ MỚI ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI TẠO VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

BỀN VỮNG. CHÍNH NHỜ HÀNH ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MÀ TỪ ĐÓ 
GIẢM CHI PHÍ TIÊU HAO DẪN ĐẾN GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TNG.

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

 � Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm cho cán bộ công nhân viên bằng phát thanh trên hệ thống phát thanh của 
Công ty, pano, áp phích để tuyên truyền.

 � Sử dụng điều hòa vào những ngày nóng, được giới hạn nhiệt độ và quy định thời gian bật tắt (trước 60’ khi rời khỏi 
Công ty).

 � Sử dụng các bóng đèn tiết kiệm điện (Led thay thế huỳnh quang cũ).

 � Mức tiêu thụ năng lượng trong TNG qua các năm được thống kê tại các bảng sau:

SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÔNG TÁI TẠO

Chi tiết các loại phế liệu, phế phẩm được thu gom xử lý tái chế làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác:

TT ĐVT

MỨC SỬ DỤNG/NĂM GHI CHÚ

2018 2017 2016 Nhiệt lượng tỏa ra 
trong năm 2018

Ga phục vụ sản xuất Kg 195.620 164.660 168.670 10.856.910 MJ  

Dầu DO phục vụ máy  
phát điện

Lít 29.420 38.000 67.181 1.080.773MJ

Than Tấn 2.510 2.223 2.826 50.200.000MJ

(Nguồn chuyển đổi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Năng suất tỏa nhiệt)

Đối với lượng gas ta thấy có sử dụng nhiều lên, tuy nhiên theo số lượng bông được sản xuất từ năm 2016, 2017 và 2018 
là 3.741.310, 3.825.371, 5.524.426 yard; mỗi kg gas sẽ tạo ra tương ứng được 22,18,  23,23 và 28,24 yard bông.

Tương tự với số sản phẩm mà TNG tạo ra hàng năm 2016, 2017 và 2018 là: 18.703.654, 26.471.700 và 30.044.797. Qua 
đó, ta thấy lượng dầu DO cũng như lượng than đã được tiết kiệm rất nhiều. Ví dụ lượng than đá sử dụng trên sản phẩm 
các năm 2016, 2017 và 2018 là: 0,0082, 0,0090 và 0,0079 kg/sản phẩm.

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TT TÊN ĐVT

MỨC SỬ DỤNG/NĂM GHI CHÚ

2018 2017 2016
Nhiệt lượng 
tỏa ra trong 

năm 2018

1. Tổng lượng điện tiêu thụ 1000 kWh 10.000 9.500 7.814 36.000.000MJ

2. Tổng sản phẩm Chiếc 30.044.797 26.471.700 18.703.654

3. Tỷ lệ/sản phẩm kW/sp 0,33 0,36 0,42

Như vậy so với năm 2016, năm 2017 TNG đã tiết kiệm 14% điện năng trên 1 sản phẩm. Tương tự năm 2018 đã tiết 
kiệm 7% điện năng tiêu hao trên cùng một sản phẩm so với năm 2017.

Tổng năng lượng sử dụng trong tổ chức năm 2018  
(MJ) = Năng lượng tái tạo + Năng lượng không tái tạo = 10.856910 + 1.080.773 + 50.200.000 + 360.000.000 = 98.137.683 MJ

(Nguồn chuyển đổi: https://www.convertworld.com/vi/nang-luong/kwh.html)
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NƯỚC

NGUỒN NƯỚC CỦA TNG SỬ DỤNG TỪ NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐƯỢC CUNG 
CẤP BỞI CÔNG TY NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN VÀ NGUỒN NƯỚC GIẾNG 

KHOAN TỪ CÁC GIẾNG KHAI THÁC TRONG NHÀ MÁY (ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐỒNG 
HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHAI THÁC TẠI MỖI GIẾNG).

Đối với việc sử dụng tài nguyên nước Công ty đều xin 
giấy phép cho các giếng khoan.

Việc sử dụng nước cho nhu cầu vệ sinh cá nhân đều 
lắp đặt các thiết bị tiết kiệm như: Xả nước vệ sinh ở 2 
mức khác nhau khi CVCNV xả nước và huấn luyện cho 
người lao động cách thực hiện và tự giác chấp hành khi 
sử dụng.

Đối với các bếp ăn tập thể TNG áp dụng quy trình 1 chiều 
nhưng để tiết kiệm nước các bếp trưởng phải thực hiện quy 
trình vo gạo vào nước rửa rau thứ 3 để tiết kiệm nước,…

Đối với các nhà máy chuẩn bị xây dựng Công ty đã tính 
toán xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng 
quy chuẩn A để tái sử dụng cho mục đích thoát bồn cầu 
và tưới cây rửa đường để tuần hoàn nước và tiết kiệm 
triệt để tài nguyên nước có thể.

TỔNG LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG CÁC NĂM CỦA CÔNG TY

TÊN ĐVT
MỨC SỬ DỤNG/NĂM

2018 2017 2016

Tổng lượng nước tiêu thụ m³ 322.105 318.287 271.680

Nước sạch m³ 318.706 315.470 269.513

Nước ngầm m³ 3.399 2.817 2.167

Tổng sản phẩm Chiếc 30.044.797 26.471.700 18.703.654

Tỷ lệ m³/sp 0,011 0,012 0,015

Từ bảng thống kê trên cho thấy, năm 2017 TNG đã tiết kiệm 17% lượng nước tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm và năm 
2018 đã tiết kiệm được 11% lượng nước tiêu hao so với năm 2017 trên cùng một đơn vị sản phẩm.
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ĐA DẠNG SINH HỌC

VỚI MỖI DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY ĐỀU KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, ĐỊA LÝ VÀ 
MÔI TRƯỜNG NỀN ĐỂ LÀM CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐẾN CỘNG ĐỒNG XUNG QUANH.

Đa dạng sinh học là sản phẩm của sự tương tác giữa hệ 
thống tự nhiên và hệ thống xã hội. TNG với nhận thức 
sâu sắc rằng lợi ích của TNG gắn liền với lợi ích cộng 
đồng đặc biệt là cộng đồng dân cư xung quanh các trụ 
sở của Công ty. Do vậy, với mỗi dự án nhà máy Công ty 
đều khảo sát địa chất, địa lý và môi trường nền để làm cơ 
sở đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất 
đến cộng đồng xung quanh. Các Nhà máy đều đảm bảo 

khoảng cách tới khu dân cư lận cận theo quy định pháp 
luật, các dự án trước khi khởi công đều được phê duyệt 
đánh giá tác động môi trường và khi đi vào hoạt động 
đều quan trắc định kỳ (4 lần/năm) các yếu tố vi khí hậu, 
nồng độ bụi, khí thải, nước thải để có biện pháp duy trì 
cũng như kiểm soát để các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm 
trong giới hạn cho phép của pháp luật.

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NĂM 2018 CỦA TNG

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG KHU VỰC SẢN XUẤT

Vị trí
Kết quả 

Tiếng ồn (dBA) Tổng bụi TSP  
(mg/m3) NO2 (mg/m3) SO2 (mg/m3)

KK-11.18-16 64 0,18 <0,08 <0,026

KK-11.18-17 61,8 0,1 <0,08 <0,026

KK-11.18-18 59,7 0,36 <0,08 <0,026

KK-11.18-19 62,6 0,1 <0,08 <0,026

KK-11.18-20 64,3 0,16 <0,08 <0,026

KK-11.18-21 63,2 0,29 <0,08 <0,026

Giới hạn cho phép theo: 
3733/2002/QĐBYT 
QCVN 24:2016/BYT

85 4 10 10

Như vậy, chất lượng không khí trong TNG đều nằm trong giới hạn cho phép của các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 
về chất lượng không khí.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU KHÍ THẢI ỐNG KHÓI

Vị trí
Kết quả trung bình

Nhiệt độ 
(0C)

Lưu lượng 
(m3/p)

Bụi tổng 
(mg/Nm3)

Vận tốc 
(m/s) 

NOx
(mg/Nm3)

SO2  
(mg/Nm3)

CO  
(mg/Nm3)

KTOK-11.18-1.1
KTOK-11.18-1.2

112 56 36,83 4,7 62,19 36,23 134,50

KTOK-11.18-2.1
KTOK-11.18-2.2

108,10 20,00 39,67 4,8 70,13 51,27 366,33

KTOK-11.18-3.1
KTOK-11.18-3.2

111,1 142 44,23 4,7 95,30 35,47 205,73

Giới hạn cho phép:  
QCVN 19:2009/BTNMT

(cột B)
- - 200 - 850 500 1000

Ta thấy chất lượng khí thải của TNG nằm trong quy chuẩn Việt Nam cho phép.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
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ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo)

KẾT QUẢ ĐO PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Chỉ tiêu Đơn vị
Kết quả Giới hạn cho phép:

QCVN 14:2008/BTNMT(B)NTSH-11.18-1

pH   - 6,8 5,0 - 9,0

DO mg/l 3 -

BOD5 mg/l 26,4 50

COD mg/l 79 -

TSS mg/l 36,1 100

TDS mg/l 262,5 1000

As mg/l 0,0019 -

Cd mg/l Kph -

Pb mg/l 0,0007 -

Hg mg/l Kph -

*     S²- mg/l <0,1 4

NO₃--N mg/l 0,71 50

*     NH4+-N mg/l 4,6 10

PO4³--P mg/l 1,12 10

*     Dầu mỡ mg/l <0,3 20

*     Coliform MPN/100ml 2500 5000

Các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam về chất 
lượng nước thải sinh hoạt.

KẾT QUẢ ĐO VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

Chỉ tiêu Đơn vị
Kết quả Giới hạn cho phép: 

QCVN 40:2011/BTNMT (B)NTSH-11.18-1

       pH   - 6,4 5,5-9,0

*     Lưu lượng   m³/ngày đêm - -

DO mg/l 3,1

*     Độ màu   Pt/Co 20,5 150

*     Nhiệt độ ºC 24,4 40

BOD5 mg/l 26,1 50

COD mg/l 65,5 150

TSS mg/l 41,6 100

As mg/l 0,0018 0,1

Cd mg/l Kph 0,1

Pb mg/l 0,0006 0,5

       Tổng Cr mg/l 0,0111 -

*     Co mg/l 0,0015 -

Cu mg/l 0,0127 2

Hg mg/l Kph 0,01

Ni mg/l 0,0016 0,5

*     Sb mg/l 0,0025 -

Zn mg/l 0,109 3

Các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam về chất 
lượng nước thải sinh hoạt.



92 93BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018 www.tng.vn

KẾT QUẢ ĐO PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT 

Chỉ tiêu Đơn vị
Kết quả Giới hạn cho phép: 

QCVN 40:2011/BTNMT (B)NTSH-11.18-1

       Fe mg/l <0,3 5

*     S2- mg/l <0,1 0,5

*     CN- mg/l <0,01 0,1

*     NH4+-N mg/l 2,1 10

       Tổng P mg/l 1,1 6

*     Clo dư mg/l <0,15 2

*     Dầu mỡ mg/l <0,3 10

Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sản xuất của Công ty luôn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt 
Nam hiện hành.

ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo) PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI 

NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 

TT Tên ĐVT
Mức sử dụng/năm Ghi chú

2018 2017 2016 2018

1. Ga phục vụ sản xuất Kg 195.620 164.660 168.670 10.856.910 MJ  

2. Dầu DO phục vụ máy phát điện Lít 29.420 38.000 67.181 1.080.773MJ

3. Than Tấn 2.510 2.223 2.826 50.200.000MJ

(Nguồn chuyển đổi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Năng suất tỏa nhiệt)

Vậy với hệ số phát thải CO2 của mỗi nhiên liệu ta có lượng phát thải CO2 cho năm 2018 như sau:

Khối lượng CO2 = Năng lượng tiêu thụ của nhiên liệu * Hệ số phát thải CO2 

Theo bảng hệ số phát thải CO2 theo IPCC  
(http://itvc-global.com/tin-tuc-kiem-toan-nang-luong/bang-he-so-phat-thai-co2-n62.htm)

Gas: = 10,8569 * 56.100 = 609.702 kg CO2

Dầu DO = 1,081 *74.100 = 80.102 kg CO2

Than = 50,2 * 98.300 = 4.934.660 kg CO2

Với bảng thống kê điện năng tiêu thụ của TNG như sau:

TT Tên ĐVT
Mức sử dụng/năm Ghi chú

2018 2017 2016 2018

1. Tổng lượng điện tiêu thụ
1000. 
kWh

10.000 9.500 7.814 36.000.000MJ

2. Tổng sản phẩm Chiếc 30.044.797 26.471.700 18.703.654

3. Tỷ lệ/sản phẩm kW/sp 0,33 0,36 0,42

Lượng phát thải CO2 từ điện được tính toán như sau:

Lượng CO2 = Số lượng điện * Hệ số phát thải CO2.

Hệ số phát thải CO2 sử dụng điện là 0,6612 kg CO2/kWh (theo công bố của Bộ Tài nguyên Môi trường).

Lượng CO2 phát thải năm 2018 = 10.000.000 * 0,6612 = 6.612.000 kg CO2
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NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI

Nước thải của TNG phát sinh từ nhu cầu sinh hoạt tại Nhà máy (ăn ca và vệ sinh cá nhân của CBCNV) và nước thải của 
quá trình giặt sản phẩm, in bán thành phẩm. Ứng với mỗi loại nước thải trên Công ty đều xây dựng hệ thống xử lý tập 
trung trước khi thải ra môi trường để đảm bảo các chỉ số ô nhiễm khi đổ vào nguồn tiếp nhận luôn đạt yêu cầu theo 
quy định của pháp luật.

Mỗi hệ thống xử lý của TNG đều bố trí nhân sự vận hành theo đúng chuyển giao công nghệ của nhà thầu để đạt được 
chất lượng nước đầu ra tuân thủ pháp luật hiện hành.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nước thải 
vào

Xe thu gom bùn

Mức (B) QCVN 
24:2009/BTNMT

Bể chứa bùn
Nước trong sau nén bùn

Bể điều 
hòa

Bể đệm di 
động (MBBR)

Bể lắng
Bể khử 
trùng

Bơm khí

SƠ ĐỒ THỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT
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PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (tiếp theo)

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU HỆ THỐNG XỬ LÝ

Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 14:2008/
BTNMT(B)

Kết quả quan trắc năm

2016 2017 2018

pH   - 5,0-9,0 7,1 6,9 6,8

DO mg/l - 5 4,5 3

BOD5 mg/l 50 45 40 26,4

COD mg/l - 84 81 79

TSS mg/l 100 55 48 36,1

As mg/l - 0,002 0,0019 0,0019

Cd mg/l - Kph Kph Kph

Pb mg/l - 0,007 0,007 0,0007

Hg mg/l - Kph Kph Kph

*     S²- mg/l 4 <0,1 < 0,1 <0,1

     NO3--N mg/l 50 0,8 0,72 0,71

*     NH4+-N mg/l 10 8,4 7,1 4,6

    PO4
3--P mg/l 10 4,2 2,9 1,12

*     Dầu mỡ mg/l 20 < 0,3 < 0,3 <0,3

*     Coliform MPN/100ml 5000 4800 4000 2500
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PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (tiếp theo)

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU HỆ THỐNG XỬ LÝ CÁC NĂM

Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 40:2011/
BTNMT (B)

Kết quả quan trắc năm

2016 2017 2018

pH   - 5,5-9,0 6,8 6,6 6,4

*     Lưu lượng   m3/ngày đêm - - - -

DO mg/l - 3,2 3,1 3,1

*     Độ màu   Pt/Co 150 80 40 20,5

*     Nhiệt độ oC 40 28 25 24,4

BOD5 mg/l 50 45 35 26,1

COD mg/l 150 101 82 65,5

TSS mg/l 100 89 56 41,6

As mg/l 0,1 0,002 0,0019 0,0018

Cd mg/l 0,1 Kph Kph Kph

Pb mg/l 0,5 0,0007 0,006 0,0006

Tổng Cr mg/l - 0,00112 0,00111 0,0111

*     Co mg/l - 0,0016 0,0015 0,0015

Cu mg/l 2 0,013 0,00129 0,0127

Hg mg/l 0,01 Kph Kph Kph

Ni mg/l 0,5 0,002 0,0018 0,0016

*     Sb mg/l - 0,003 0,0026 0,0025

Zn mg/l 3 0,2 0,15 0,109

Fe mg/l 5 <0,3 <0,3 <0,3

*     S2- mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1

*     CN- mg/l 0,1 <0,01 <0,01 <0,01

*     NH4+-N mg/l 10 3,5 3,1 2,1

Tổng P mg/l 6 1,4 1,2 1,1

*     Clo dư mg/l 2 <0,2 <0,15 <0,15

*     Dầu mỡ mg/l 10 <0,3 <0,3 <0,3

- Giá trị sau dấu "<" thể hiện giới hạn phát hiện của phép đo

- Dấu (-) là không quy định

- Dấu * là những chỉ tiêu chưa được công nhận theo ISO 17025:2005

- KPH: Không phát hiện

Qua kết quả trên cho thấy hệ thống xử lý nước thải và phương pháp vận hành hệ thống đạt yêu cầu, luôn đảm bảo các 
chỉ tiêu ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép.

Chất thải phát sinh trong TNG bao gồm chất thải sinh hoạt (phát sinh từ nhà ăn ca) được Công ty ký hợp đồng thu gom 
xử lý với đơn vị đủ chức năng thu gom xử lý theo ngày - Chi nhánh vệ sinh môi trường - Công ty cổ phần Môi trường 
và Công trình đô thị Thái Nguyên. 

Chất thải sản xuất (vải vụn, bông vụn, giấy vụn,…) được Công ty ký với đơn vị có chức năng xử lý và có nhu cầu tái sử 
dụng để làm các thú nhồi bông và vật dụng khác như Công ty môi trường xanh Hồng Ngọc. 

Chất thải nguy hại được Sở tài nguyên và môi trường cấp sổ chủ nguồn thải mã số QLCTNH 19.000024.T, cấp lần 4 
ngày 01/12/2016 và TNG thu gom lưu trữ tạm thời theo quy định được vận chuyển và xử lý bởi đơn vị chức năng định 
kỳ - Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Anh Đăng.

BẢN TỔNG LƯỢNG CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA TNG NĂM 2018

Nội dung Đvt Khối lượng/năm

Nước thải m3 658.173

Năm 2018 tổng tiền phí xử lý nước thải thứ cấp của TNG là: 2.613.984.415 đồng.

BẢNG TỔNG LƯỢNG RÁC THẢI NGUY HẠI CỦA TNG NĂM 2018

Tên chất thải Trạng thái  
tồn tại Số lượng (kg) Mã CTNH

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 197 17 02 03

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại

Rắn 27 18 02 01

Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải Rắn 597 16 01 06

Hộp mực in Rắn 660 08 02 04

Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 131 08 02 04

Mực in thải lẫn các TPNH Rắn 21345 08 03 12

Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải Lỏng 17090 06 05 02

Chất thải này được Công ty TNHH môi trường Anh Đăng vận chuyển và xử lý đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.



98 99BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018 www.tng.vn

PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (tiếp theo)

Công ty đã lập quy trình ứng phó sự cố về môi trường và quy trình thông báo với cơ quan chức năng địa phương về 
sự cố môi trường. Cụ thể:

QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Bước CV Lưu đồ Thực hiện/
trách nhiệm

Ghi chú/
biểu mẫu

Bước 1 SỰ CỐ
MÔI TRƯỜNG

Toàn thể CBCNV

Bước 2 THÔNG BÁO SỰ CỐ Người phát hiện
Báo quản lý

Gọi điện phòng BHLĐ

Bước 3 ỨNG PHÓ SỰ CỐ
Giám đốc

Đội trưởng đội ứng phó  
sự cố

Bước 4 ĐIỀU TRA
NGUYÊN NHÂN

Giám đốc
Cán bộ môi trường

Cán bộ phụ trách MT tại  
chi nhánh

Bước 5 LƯU HỒ SƠ Cán bộ môi trường
Cơ sở

Công ty

QUY TRÌNH THÔNG BÁO SỰ CỐ VỀ MÔI TRƯỜNG VỚI CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG

Bước CV Lưu đồ Thực hiện/
trách nhiệm

Ghi chú/
Biểu mẫu

Bước 1 PHÁT HIỆN
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

CBCNV

Bước 2 XÁC NHẬN SỰ CỐ Quản lý các cấp

Bước 3 HUY ĐỘNG 
BAN ỨNG CỨU SỰ CỐ

Giám đốc chi nhánh
Trưởng phòng BHLĐ

Bước 4 ỨNG PHÓ SỰ CỐ
Đội ứng phó chi nhánh,  

khu vực

Bước 5 THÔNG BÁO
 CƠ QUA ĐỊA PHƯƠNG 

Lãnh đạo CN
Trưởng phòng BHLĐ

Bước 6 ĐIỀU TRA 
NGUYÊN NHÂN

Lãnh đạo CN
Trưởng phòng BHLĐ

Bước 7 LƯU HỒ SƠ Phòng BHLĐ

Thông qua đây cũng nhằm nhận diện các khía cạnh môi trường và đánh giá các khía cạnh môi trường có ý nghĩa để 
đề ra các biện pháp kiểm soát và quản lý từ đó huấn luyện cho người lao động cách giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường và ứng phó khi có sự cố. TNG chưa có sự cố về môi trường nào xảy ra.

Các cửa xả của Công ty chảy ra cống thoát nước thải của thành phố, khu công nghiệp (có hệ thống xử lý thứ cấp) do 
vậy mà nước thải của TNG ít bị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
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TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY ĐÃ THÀNH LẬP PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ BỐ TRÍ CÁN BỘ ĐÚNG 
CHUYÊN NGÀNH PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN 

NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP. ĐỒNG THỜI HÀNG THÁNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH KIỂM 
TRA LẠI CÁC CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH Ở MỖI NHÀ MÁY VỀ VIỆC DUY TRÌ 
CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TY VỀ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG VÀ 
TÀI NGUYÊN NƯỚC NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ Ý THỨC TUÂN THỦ CỦA 
MỖI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TNG.

Với các nhà máy xây dựng trước năm 2013, Công ty đã 
lập các đề án bảo vệ môi trường đúng với quy định; các 
nhà máy xây dựng sau năm 2013 trước khi thi công đều 
được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đánh giá tác 
động môi trường theo pháp luật.

Hàng năm Công ty tổ chức thuê đơn vị chức năng (Trung 
tâm quan trắc tài nguyên và môi trường - Sở tài nguyên 
môi trường tỉnh) lấy mẫu phân tích và lập các báo cáo kết 
quả quan trắc môi trường, mỗi năm 4 lần với kinh phí 349 
triệu đồng (năm 2018).

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, Công ty tổ chức 
treo băng rôn và làm bài hưởng ứng để phát thanh 
trên hệ thống loa nội bộ nhằm nâng cao nhận thức của 
người lao động. Ngoài ra vào ngày môi trường thế giới 
5/6 Công ty ủng hộ quỹ bảo vệ môi trường tỉnh để tổ 
chức và chi cho các hoạt động môi trường trong tỉnh 10 
triệu đồng.

Để nâng cao nhận thức của CBCNV về công tác bảo vệ 
môi trường Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa lượng phát thải, khí 
thải và chất thải ra môi trường. Phân loại rác thải trước khi 
chuyển đơn vị chức năng thu gom, xử lý.

Phương thức thực hiện: Thông qua các buổi họp giao 
ban Lãnh đạo Công ty và nhà máy, phát thanh trên hệ 
thống loa nội bộ.

Xây dựng quy trình quản lý và vận hành các công trình 
bảo vệ môi trường hiệu quả.

Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng, điện, nước,…

Giảm các phát thải tại khu vực văn phòng bằng việc xây 
dựng phần mềm hành chính để luân chuyển văn bản 
điện tử vừa góp phần giảm chi phí vừa không sử dụng 
nhiên liệu giấy tránh rác thải phát sinh từ giấy bỏ.

Trang bị các thùng rác tái chế, rác vô cơ, rác hữu cơ để 
phân loại rác trước khi đem đi xử lý.

Phát động phong trào xanh - sạch - đẹp thông qua việc 
xây dựng góc bảo hộ lao động trong mỗi nhà máy. Thực 
hành 5S tại nơi làm việc: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn 
sóc và Sẵn sàng.

Bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường 
trên mà TNG luôn là đơn vị thực hiện đầy đủ các quy 
định của pháp luật Việt Nam cũng như yêu cầu từ đối 
tác trong lĩnh vực môi trường. TNG chưa bị xử lý vi phạm 
về môi trường các năm gần đây, số lần vi phạm về môi 
trường: 0 và số tiền xử phạt về môi trường: 0 đồng.

CÁC GIẢI PHÁP HÀNH ĐỘNG ĐỂ TNG NGÀY CÀNG THÂN THIỆN 
HƠN VỚI MÔI TRƯỜNG

Vận hành các hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình công nghệ và thường 
xuyên kiểm tra bảo dưỡng để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 
40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT.

Tăng cường vệ sinh công nghiệp trong khu vực sản xuất, phương tiện vận 
chuyển và sân đường nội bộ; chăm sóc khuôn viên Nhà máy để luôn có cảnh 
quan xanh - sạch - đẹp.

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và giám sát thực hiện các hoạt động 
bảo vệ môi trường của toàn thể CBCNV.

Thu gom, phân loại, lưu trữ tạm thời (nếu có) để xử lý tốt các chất thải rắn 
phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc môi trường định kỳ để kiểm soát 
các yếu tố ô nhiễm trong giới hạn cho phép.

Tăng cường trồng thêm cây xanh trong khuôn viên Nhà máy.

Xây dựng lộ trình thực hiện nhà máy xanh theo tiêu chuẩn LOTUS.
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VIỆC LÀM 

CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tại TNG, mỗi con người đều là tài sản cao quý nhất cần được trân trọng, bảo vệ và phát triển. TNG trân trọng tất cả 
những đóng góp của CBCNV dù là nhỏ nhất, ghi nhận và khuyến khích sự tiến bộ của tất cả CBCNV bằng các hoạt 
động vinh danh và tri ân. Chính sách về quản trị nguồn nhân lực của chúng tôi là không để một CBCNV nào bị vi phạm 
quyền lợi, không để một sự đóng góp nào bị lãng quên, và trong suốt 40 năm qua chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực 
để thực hiện điều đó. 

CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC

Độ tuổi lao động của TNG đang trong độ tuổi vàng với 48,04% lực lượng lao động nằm trong độ tuổi từ 26 đến 35 tuổi. 
Đây được coi là độ tuổi chín cả về tuổi đời và tuổi nghề. Với suy nghĩ chín chắn, đã ổn định về gia đình và tích lũy được 
kinh nghiệm làm việc tốt. Người lao động ở độ tuổi này khát khao được lao động, sáng tạo và cống hiến. Đây chính là 
điều kiện thuận lợi để TNG phát triển nguồn nhân lực và phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện chiến lược phát 
triển giai đoạn 2019 - 2024.

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 

ĐỘ TUỔI

26,44%

73,56%

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 

GIỚI TÍNH

20,56%

48,04%

17,71%
11,40%

2,28%

4,83% 0,34%

0,65%

0,92%
2,18%

18 đến 20
21 đến 25
26 đến 35
36 đến 45
Trên 45

Quản lý cấp cao
Quản lý cấp trung
Quản lý cấp chi nhánh
Nhân viên

Kinh doanh
Sản xuất
Hỗ trợ sản xuất

Thái Nguyên
Bắc Giang
Bắc kạn
Khác

Trên Đại học
Đại học
Cao đẳng/ trung cấp
Lao động nghề

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm
Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm
Hợp đồng không xác định thời hạn

Nam
Nữ

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 
KHU VỰC ĐỊA LÝ

92,07%

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 

TRÌNH ĐỘ

8,88%

11,10%

79,68%

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 

KHỐI CHỨC 
NĂNG

93,31%

6,04%

0,24%

0,74%
0,11%

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 
CẤP QUẢN LÝ

98,91%

CẤU TRÚC 
NHÂN SỰ THEO 
THỜI HẠN HĐLĐ

7,99%

54,84%

37,17%
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VIỆC LÀM (tiếp theo)

CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC  
(tiếp theo)

Chọn Tp. Thái Nguyên là nơi thành lập và phát triển, với 
7 địa điểm tại Tp. Thái Nguyên, Tp. Sông Công và các 
huyện xung quanh như Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ 
Nhai, TNG xác định tạo việc làm là chính sách cần được 
ưu tiên và chú trọng.

Với đặc điểm dân số đông và trẻ, nguồn lao động phong 
phú, dồi dào, đó chính là thế mạnh trong phát triển kinh 
tế - xã hội của Thái Nguyên và cũng là điều kiện tốt để 
TNG thực hiện chính sách việc làm của Công ty. Năm 
2018 đánh dấu mốc thành công trong công tác việc làm 
của TNG. Số liệu tính từ 1/1/2018 đến 31/12/2018, tổng 
số lao động tuyển được là 3.296 lao động - đây là con số 
ấn tượng không những trong toàn ngành dệt may mà 
còn trong nền kinh tế Việt Nam năm 2018. 

Để đạt được con số ấn tượng này, TNG đã triển khai 
hàng loạt hoạt động phát triển cùng địa phương, tuyên 
truyền/nâng cao giá trị thương hiệu đến các xã, huyện 
trên địa bàn tỉnh mà điển hình là các hoạt động tri ân địa 
phương, tư vấn việc làm và công tác từ thiện. 

Ngoài việc tăng trưởng lao động cho các bộ phận sản 
xuất trực tiếp, TNG đã chú trọng đến vấn đề đầu tư tăng 
trưởng cho các bộ phận kỹ thuật/ công nghệ. Đây cũng 
chính là hướng phát triển bền vững mà TNG hướng tới 
trong những năm tới. Tỷ lệ thôi việc năm 2018 của TNG là 
2,4% ; tỷ lệ thôi việc chủ yếu tập trung tại bộ phận may. 
Đây cũng là sự chuyển dịch tất yếu, khi tại Thái Nguyên 
năm 2018 nhiều khu công nghiệp mới phát triển với 
nhiều nhà máy đi vào hoạt động chủ yếu tập trung vào 
lĩnh vực điện tử, công cụ, dụng cụ.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Việc đánh giá năng lực của CBCNV được TNG chú trọng 
xây dựng, phát triển và vận hành hiệu quả. Khung năng 
lực bao gồm: Năng lực thực hiện nghiệp vụ theo trách 
nhiệm được giao, năng lực kiểm tra giám sát và tham 
mưu ban hành, sửa đổi chính sách, quy trình. Quy chế 
đánh giá năng lực được xây dựng theo nhóm chức danh 
công việc. Mỗi nhóm chức danh công việc sẽ có bảng 
trọng số K khác nhau dựa vào bản mô tả công việc, chức 
năng nhiệm vụ đã được ban hành. Hàng tháng, tất cả các 
bộ phận tiến hành đánh giá theo đúng thang điểm đã 
ban hành. Mục tiêu của quy chế đánh giá năng lực hàng 
tháng nhằm: 

 � Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc.

 � Làm căn cứ để trả thu nhập tăng thêm hàng tháng, 
tạo động lực cho người lao động phấn đấu hoàn 
thành tốt công việc được giao góp phần hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chung của toàn Công ty.

 � Phục vụ công tác hoạch định, bố trí, sắp xếp và đào 
tạo nhân sự để kiện toàn đội ngũ CBCNV.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ NHÂN SỰ, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

Luôn đào tạo để phát triển thế hệ cán bộ kế cận, vì vậy 
TNG luôn có những cán bộ kế cận thích ứng với sự phát 
triển và thay đổi trong quy trình sản xuất.

THAY ĐỔI VỀ NHÂN SỰ

 � Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với Bà: Lý Thị Liên.

Lý do: Cá nhân xin nghỉ thôi việc hưởng chế độ hưu 
trí kể từ ngày 08/01/2018.

 � Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà:  
Lương Thị Thúy Hà.

Lý do: Bổ nhiệm giữ chức vụ khác kể từ ngày 
08/01/2018.

 � Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với Bà: Lương Thị 
Thúy Hà kể từ ngày 08/01/2018.

 � Bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty đối với Bà: 
Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 08/01/2018.

Chính sách nhân sự 

Là một Công ty dệt may với 14.056 CBCNV, TNG đã xây 
dựng một chính sách nhân sự, tiền lương rất cụ thể trong 
“Chính sách về người lao động”, theo đó: “Người lao động 
làm việc tại TNG được hưởng đầy đủ mọi chế độ/quyền 
lợi theo quy định của Luật lao động, Luật bảo hiểm Y tế, 
Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của Nhà nước liên 
quan đến chế độ và quyền lợi của người lao động”. Các 
chính sách lương, phụ cấp và tiền thưởng được quy định 
rõ ràng, cụ thể: 

Tiền lương, thưởng và phụ cấp 

 � Tiền lương: Theo chức danh công việc, được trả theo 
hệ số cấp bậc của người lao động nhân với tiền lương 
tối thiểu. (Tiền lương tối thiểu áp dụng cho CBCNV 
lao động tại TNG tăng 13% so với mức quy định của 
Nhà nước). Tiền lương sản phẩm: Trả theo đơn giá sản 
phẩm nhân với số lượng sản phẩm. Tiền lương thời 

gian theo chế độ: Trả cho những ngày nghỉ lễ, phép, 
học tập, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ do tai 
nạn lao động, nghỉ khám sức khỏe định kỳ và chế độ 
lao động nữ.

 � Phụ cấp: Phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phụ cấp 
kiêm nhiệm, chuyên cần, phụ cấp suất ăn ca. 

 � Tiền thưởng (được tính theo Quy chế thi đua khen 
thưởng của Công ty gồm): Thưởng thành tích hàng 
tháng, thành tích thi đua, tháng lương thứ 13, tiền 
thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng, Tết 
Nguyên đán, thưởng phân chia nguồn kết dư tiền 
lương còn lại hàng năm. Bên cạnh đó về thời gian 
làm việc cũng như các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, 
Tết được tuân thủ theo quy định của pháp luật. Làm 
việc ở TNG người lao động có cơ hội thăng tiến, được 
bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá 
nhân. Công ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho 
CBCNV được học tập nâng cao nghiệp vụ, tay nghề 
trong và ngoài nước.

Các phúc lợi cá nhân 

 � Bảo hiểm thân thể 100% mức đóng/ năm.

 � Tham quan du lịch trong và ngoài nước.

 � Nhà ở tập thể cho người lao động với giá ưu đãi.

 � Học bổng cho con em có nguyện vọng học xong về 
làm việc tại TNG, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

 � Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho CBCNV có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn.

 � Có xe đưa đón CBCNV (có địa điểm gửi xe không mất 
phí), nhà trẻ tại khu tập thể cho CBCNV gửi con em.

 � Lao động nữ sinh con được Công ty hỗ trợ 300.000đ/ 
lần sinh. 

 � Chế độ thai sản dành cho các ông bố: Người lao động 
là nam giới, mà cả hai vợ chồng là CBCNV của TNG, 
khi người vợ nghỉ sinh con, người chồng được Công 
ty cho nghỉ để chăm sóc vợ con. Thời gian được nghỉ 
là 05 ngày nếu vợ sinh thường, là 07 ngày nếu vợ sinh 
mổ và được thanh toán 100% tiền lương.

 � Xây dựng, phát triển khu cây xanh trong khuôn viên 
Công ty để người lao động có môi trường xanh, sạch.

 � Hằng năm TNG còn tổ chức các khóa đào tạo cho 
CBCNV nhằm nâng cao tay nghề; các buổi huấn 
luyện về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp 
cũng như công tác PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối 
trong quá trình sản xuất và vận hành.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ, LƯƠNG, 
THƯỞNG

Năm 2018 là năm chiến lược về công tác phân phối thu 
nhập. Công ty đã ban hành hệ thống hệ số K bao gồm  
22 K, mỗi K đại diện cho các công việc trong hệ thống 
quản trị Công ty như: Chỉ số lợi nhuận, chỉ số doanh số 
sản xuất, doanh thu sản xuất, chỉ số lao động, các chỉ số 
về chi phí theo doanh thu tiêu thụ. Mỗi hệ số K được 
phân chia cho các phòng ban, các chi nhánh phụ trách. 
Phân trọng số cho từng chỉ số theo từng cá nhân phụ 
trách.

Hệ số K được xây dựng theo công thức tính toán cụ thể, 
các số liệu được lấy tự động trên phần mềm ERP, đảm 
bảo độ chính xác, minh bạch và công bằng.

Hàng tháng, hệ số K được áp dụng để tính tiền lương 
hiệu quả công việc và sử dụng để xét thưởng hàng tháng 
cho cán bộ quản lý. Người quản lý tốt sẽ nhận được thu 
nhập tương xứng với năng lực của bản thân. 

Việc xây dựng được hệ thống chỉ số K đã giúp TNG xây 
dựng được phương pháp quản trị hiệu quả, mỗi bộ phận, 
cá nhân đều có trách nhiệm quản trị từ 1 đến nhiều chỉ 
số K, từ đó nâng cao trách nhiệm của các cá nhân đối 
với công việc mà mình quản lý. Hệ số K quản trị cũng 
giúp việc phân chia thu nhập của TNG theo nguyên 
tắc trả lương công bằng bình đẳng cho lao động cùng 
làm công việc và trong điều kiện như nhau, phản ánh 
đúng năng suất lao động, phân phối theo số lượng và 
chất lượng lao động đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền 
lương giữa những người lao động trong các điều kiện 
khác nhau.

CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Phúc lợi xã hội chính là chìa khóa để đảm bảo bình đẳng 
trong quan hệ xã hội và trên hết, TNG coi phúc lợi xã hội 
chính là chìa khóa đi đến trái tim của người lao động.

Đầu tư phát triển phần mềm ERP là con đường mà TNG 
lựa chọn để nâng cao công tác quản trị và hướng đến cam 
kết: “Không người lao động nào bị vi phạm quyền lợi”. 
Tất cả quy trình công việc được tác nghiệp trên phần 
mềm, toàn bộ dữ liệu được số hóa, giảm các rủi ro phát 
sinh do con người gây ra, giảm áp lực công việc quản trị 
nhân sự và tăng cường công tác kiểm tra giám sát khi  
“ Mỗi người lao động là một giám sát viên”.
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VIỆC LÀM (tiếp theo)

Ngoài các chế độ phúc lợi tuân thủ theo quy định của 
Pháp luật, TNG còn tuân thủ theo yêu cầu của các nhãn 
hàng lớn trên thế giới mà chúng tôi đang hợp tác như: 
Adidas, Nike, Decathlon hay các tiêu chuẩn quốc tế như: 
ILO, CLS, WRAP, BSCI, SMETA, STEP,...

Trên hết, TNG luôn mong muốn mang đến cho người lao 
động nhiều hơn những tiêu chuẩn về phúc lợi đã được 
quy định trong Luật, trong tiêu chuẩn quốc tế, bởi TNG 
coi phúc lợi lao động chính là tình cảm, là sự tri ân của 
Ban Lãnh đạo Công ty dành cho toàn thể CBCNV.

Chính vì mục tiêu đó, năm 2018, TNG đã ban hành nghị 
quyết trợ cấp thâm niên cho CBCNV. Khi nghỉ hưu, người 
lao động ngoài các chế độ được quy định theo Luật, mỗi 
năm làm việc được hưởng ½ tháng lương.

CÁC CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Trong năm 2018, Công ty ban hành các chính sách về hỗ 
trợ mua nhà ở TNG Village như: 

Hỗ trợ theo thời gian làm việc: Mỗi năm công tác được 
giảm 0.1% trên tổng giá trị thanh toán. Nếu người mua 
có bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con cùng làm việc tại Công 
ty thì được cộng dồn thời gian làm việc của tất cả mọi 
người. Hỗ trợ thời gian làm cán bộ quản lý: Mỗi năm là 
cán bộ quản lý được giảm 0.2%. Hỗ trợ theo thành tích 
công tác tại Công ty: Mỗi năm đạt Chiến sĩ Thi đua được 
giảm 1%. Mức tối đa được giảm là 30%.

Ngoài ra, Công đoàn Công ty cũng ban hành chính sách 
hỗ trợ cho vay không tính lãi đối với CBCNV mua nhà ở xã 
hội. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/người.

TNG cũng xây dựng hai khu tập thể với tổng 50 phòng, 
2 nhà trẻ nhằm hỗ trợ người lao động giảm chi phí sinh 
hoạt và ổn định cuộc sống.

Nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người lao động 
khi đi làm, Công ty bố trí xe đưa đón người lao động đi 
làm hàng ngày ở tất cả các trụ sở của Công ty và đưa đón 
người lao động về tận tuyến xã, phường.

Việc tổ chức ăn ca cho người lao động luôn được Công 
ty quan tâm và quản lý sát sao. Chúng tôi mong muốn 
mang lại cho người lao động bữa ăn sạch sẽ, đảm bảo 
dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, 
TNG đã ban hành quy trình kiểm soát bếp ăn nghiêm 
ngặt và phân công cán bộ phụ trách kiểm tra an toàn vệ 
sinh thực phẩm hàng ngày. Nhà ăn ca cũng được đầu 

tư thoáng mát, sạch sẽ với khu chế biến, khu chia thực 
phẩm, khu phục vụ theo tiêu chuẩn một chiều đảm bảo 
theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra thực phẩm được chia làm 6 bước, bao 
gồm:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ pháp lý của bếp ăn tập thể

Bước 2: Kiểm tra điều kiện vệ sinh của bếp ăn tập thể

Bước 3: Kiểm tra điều kiện trang thiết bị, công cụ, dụng cụ

Bước 4: Kiểm tra điều kiện nhân viên phục vụ

Bước 5: Kiểm tra nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn 
nước

Bước 6: Kiểm tra chất tẩy rửa, kiểm tra sổ sách ghi chép

Hàng quý, Công ty tổ chức lấy ý kiến người lao động về 
chất lượng bữa ăn ca nhằm đánh giá mức độ hài lòng 
của người lao động về định lượng, chất lượng món ăn, 
chất lượng phục vụ, trang thiết bị,…

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VÀ THÂN NHÂN

Công ty xây dựng các phòng y tế đạt tiêu chuẩn nhằm 
kịp thời khám chữa bệnh, sơ cấp cứu và chăm sóc người 
lao động tại nơi làm việc. Tại các phòng y tế, Công ty 
có bố trí phòng vắt sữa để người lao động đang nuôi 
con nhỏ sử dụng trong thời gian làm việc, giúp người lao 
động yên tâm làm việc và không ảnh hưởng đến thiên 
chức nuôi con của phụ nữ.

Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe và khám phát 
hiện bệnh nghề nghiệp định kỳ cho người lao động 2 
lần. Sau khi khám sức khỏe, Công ty phân loại sức khỏe 
lao động nhằm sàng lọc sức khỏe loại 4,5 hoặc người lao 
động có bệnh nghề nghiệp hoặc có nguy cơ mắc bệnh 
nghề nghiệp để phân công công việc phù hợp và xây 
dựng chương trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Công ty xây dựng quỹ  tình nghĩa, hàng tháng tất cả Lãnh 
đạo Công ty, cán bộ quản lý và người lao động đóng góp 
10.000 VNĐ từ thu nhập của bản thân để giúp đỡ người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2018, Công 
ty đã hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình nghĩa cho 20 Công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn, 251 triệu đồng cho hơn 
100 người lao động bị thiệt hại nhà ở do lốc, bão.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BCH Công đoàn, Lãnh đạo 
Công ty và Chi nhánh đã tặng quà cho gia đình cán bộ 
công nhân viên trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, 
thể hiện sự quan tâm của Công đoàn và Chi nhánh đến 
đời sống CBCNV. Mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng 
được trao đến 56 CBCNB trong Công ty, với tổng trị giá là 
84.000.000 đồng. Sự động viên tinh thần và vật chất của 
Công ty giúp CBCNV và gia đình đón 1 cái Tết ấm cúng 
và đầy đủ hơn.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người 
nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngày 04/5, tại xã 
Xuân Phương và xã Nga My, huyện Phú Bình. BCH Công 
đoàn phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Công ty TNG 
tổ chức chương trình Trao tặng kinh phí xây dựng nhà 
tình nghĩa cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó 
khăn. BCH Công đoàn Công ty đã trao tặng số tiền 100 
triệu đồng và BCH Đoàn Thanh niên, trao tặng số tiền 50 
triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 
02 gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 
là Dương Thị Loan, Nhà máy may Phú Bình 01 và Nguyễn 
Thị Yến, Nhà máy may Phú Bình 03. Đây là một việc làm 
rất thiết thực và rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, 
tình nguyện của tuổi trẻ Công ty trong các hoạt động từ 
thiện, an sinh xã hội nhằm chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ đoàn 
viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, động viên đoàn 
viên thanh niên cố gắng, nỗ lực vươn lên trong lao động, 
sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các phong trào, 
hoạt động của tổ chức Đoàn.

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, ngày 20/5/2018, 
Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ 
chức đến thăm, tặng quà cho con em của 3 CBCNV có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện sự quan tâm, chăm 
sóc và động viên kịp thời của Công đoàn và Đoàn Thanh 
niên. Đồng thời Đoàn Thanh niên tại các chi nhánh của 
Công ty đồng loạt tổ chức đến thăm, tặng quà con em 
CBCNV có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.

Trung Thu 2018, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh 
niên Công ty tổ chức chuỗi các hoạt động tặng bánh 
trung thu cho con em CBCNV trị giá 902 triệu đồng, và 
tổ chức chương trình Vui Trung thu tại các khu vực. Ngày 
20/9, Liên Chi đoàn Việt Đức phối hợp với Đoàn xã Cao 
Ngạn, TP. Thái Nguyên tổ chức chương trình “Đêm hội 
Trăng rằm - Vui Tết Trung thu” năm 2018. Ngày 21/9, 
Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên, Công 
đoàn - Đoàn Thanh niên TNG tổ chức đến tặng quà cho 
các cháu thiếu nhi đang học tại 02 nhà trẻ TNG Tp. Thái 
Nguyên và TNG Tp. Sông Công. Tối 24/09, Đoàn Thanh 
niên TNG tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” và “Hội thi làm 
đèn Trung thu” năm 2018 tại trường THCS Nam Hoà, 
huyện Đồng Hỷ. Tại chương trình, đã trao tặng các suất 
quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của 
xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ. Ngoài ra, các chi nhánh 
còn lại đều phối hợp với địa phương sở tại tổ chức các 
chương trình Trung thu ấm áp cho con em địa phương 
có nhà máy sản xuất trên địa bàn và đông đảo lao động 
làm việc tại TNG.
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AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

Với đặc trưng là đơn vị sử dụng nhiều lao động, TNG luôn coi người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. 
Hướng mục tiêu đến đảm sức khỏe lâu dài và xây dựng một môi trường làm việc an toàn để người lao động yên tâm 
cống hiến, TNG đã và đang tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác An toàn - Sức khỏe 
- Môi trường. 

Để tuân thủ và duy trì các quy định của pháp luật Việt Nam, yêu cầu của đối tác và lợi ích thiết thân của mình Công ty 
đã thành lập Hội đồng an toàn Vệ sinh lao động Công ty với các thành viên và chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 
383QĐ/TNG ngày 08/03/2018 để công tác an toàn và sức khỏe được thiết thực và hiệu quả TNG còn thành lập Phòng 
Bảo hộ lao động với các nhân sự được đào tạo đúng chuyên môn, làm việc chuyên trách để tư vấn và thực hiện và kiểm 
tra giám sát duy trì công tác an toàn sức khỏe trong Công ty.

Danh sách cán bộ công nhân viên  
Phòng Bảo hộ Lao động 

Chức năng nhiệm vụ 

Trưởng phòng 
Ông Phạm Trường Xuân  

Các thành viên
Ông Phạm Quang Bình 

Ông Giang Nam Khánh 

Ông Vũ Mạnh Lâm 

Bà Trần Thị Hải

Bà Dương Thị Hường 

Bà Phạm Thị Thủy

Bà Trương Thị Năm 

Bà Đặng Thu Hường 

Bà Đặng Thị Năm 

Công tác phòng chống cháy nổ

An toàn vệ sinh thực phẩm 

Công tác môi trường làm việc 

Chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu 

Duy trì 5S

Quản lý hệ thống thiết bị báo cháy, chữa cháy 

Quản lý hệ thống nước cứu hỏa 

Đào tạo và quản lý mạng lưới an toàn vệ sinh viên 

Năm 2018, Phòng đã thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ, đảm bảo công tác an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp cho CBCNV TNG.

PHÒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TNG có Phòng Bảo hộ lao động - chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn vệ sinh lao động. Bao gồm các thành viên 
và thực thi các nhiệm vụ sau:
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TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN 
VỆ SINH LAO ĐỘNG

Thực hiện nhận diện và đánh giá rủi ro với 298 
công đoạn sản xuất để tìm ra các mối nguy và 
đề ra các biện pháp phòng tránh và quản lý.

Huấn luyện chuyên biệt cho các lao động 
nhóm 1, 2, 3, 5: 412 người và huấn luyện định 
kỳ cho hơn 12.000 lao động nhóm 4 đang làm 
việc tại Công ty.

Lập sổ theo dõi và kiểm định cho 138 máy, thiết 
bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh 
lao động theo quy định.

Quan trắc 1.581 mẫu trong môi trường lao động 
của người lao động để đánh giá môi trường làm 
việc. Kết quả thu được là các chỉ tiêu quan trắc 
đều nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật.

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và quần 
áo bảo hộ lao động cho toàn thể CBCNV với  
kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đối với người 
lao động với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

MÔ HÌNH 5S Ở TNG 

TNG là một trong những Công ty tham gia 
thực hiện mô hình 5S trong hoạt động đảm 
bảo an toàn sức khỏe và môi trường nhằm 
hướng tới mục tiêu cải tiến ý thức cho mọi 
người tại nơi làm việc, xây dựng tinh thần 
đồng đội, phát triển vai trò lãnh đạo qua các 
hoạt động thực tế, xây dựng môi trường làm 
việc tiên tiến, nâng cao năng suất và hiệu 
quả lao động. Từ năm 2013, TNG chính thức 
áp dụng mô hình 5S, Ban Lãnh đạo của TNG 
cùng CBCNV đã nghiêm túc thực hiện mô 
hình này. Theo đó, các tiêu chí Sàng lọc - Sạch 
sẽ - Sắp xếp - Săn sóc - Sẵn sàng là những 
nội dung được con người TNG thường xuyên 
duy trì, phát triển; vật dụng được sắp xếp gọn 
gàng ở những vị trí thuận tiện sử dụng; máy 
móc sạch sẽ, an toàn và bền lâu hơn. 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (tiếp theo)

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE 

 � CBCNV của TNG được trang bị các kiến thức, các trang thiết bị bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn; được mua bảo hiểm 
y tế theo quy định của pháp luật. 

 � Thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV hàng năm. Năm 2018, có 10.360 người được thăm 
khám bệnh nghề nghiệp; 10.360 người được khám sức khỏe định kỳ.

 � Có quy chế phụ cấp cho người lao động làm việc tại các kho xưởng, nhà máy sản xuất. 

 � TNG có 07 phòng cấp cứu sơ cấp, phòng y tế tại các nhà máy để chăm sóc cho người lao động trong trường hợp 
cấp thiết. 

 � Công ty có bộ phận chịu trách nhiệm quan sát, kiểm tra mức độ an toàn của môi trường làm việc, kịp thời phát hiện 
và có biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Do đó, 100% CBCNV ở TNG đều có sức khỏe đảm bảo công tác. Năm 2018, người lao động ở TNG không ghi nhận 
trường hợp nào bị bệnh do những tác động trong khi làm việc tại Công ty. 
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CÔNG TÁC CỨU HỘ CỨU NẠN, PCCC 
VÀ AN NINH 

Là đơn vị sản xuất, dệt may nên công tác PCCC đóng vai 
trò quan trọng trong việc đảm bảo tính mạng con người 
cũng như tài sản của TNG. Việc các Nhà máy của TNG 
luôn vận hành với công suất lớn, hoạt động liên tục; các 
kho hàng vải vóc, hàng hóa lớn luôn phải được bảo vệ 
kỹ càng. 

 � Công tác PCCC được TNG triển khai thực hiện đồng 
bộ trên toàn hệ thống, áp dụng cho tất cả các nhà 
máy, xí nghiệp, chi nhánh và các phân xưởng. 

 � Tuyên truyền ý thức PCCC đến từng CBCNV. 

 � Áp dụng công tác kiểm tra định kỳ, tránh tối đa các sơ 
suất có thể xảy ra. 

 � Công tác diễn tập PCCC diễn ra thường xuyên. 

 � Tất cả các nhà máy, chi nhánh sản xuất, văn phòng 
của TNG đều được trang bị hệ thống báo cháy, PCCC 
theo quy chuẩn phòng ngừa, ứng phó kịp thời trong 
trường hợp có sự cố xảy ra. 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (tiếp theo)

 � Năm 2018, Công ty đã thực hiện 02 lần diễn tập PCCC, 
cứu hộ cứu nạn, với tổng số 406 lượt người tham gia. 
Trong đó có 01 lần diễn tập nội bộ 01 lần phối hợp 
với Cảnh sát PCCC địa phương, diễn tập 07 phương 
án chữa cháy cơ sở.

 � Nội dung diễn tập bao gồm: Báo cháy; cắt điện; thực 
hiện thoát nạn và tập trung điểm danh quân số; tập 
trung đội PCCC&CNCH cơ sở; triển khai lực lượng, 
phương tiện và phân công nhiệm vụ: Chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ; thông báo cho Cảnh sát phòng cháy và 
chữa cháy tỉnh Thái Nguyên; báo cáo tình hình triển 
khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và phối hợp 
thực hiện theo sự chỉ huy của cảnh sát PC&CC tỉnh 
(khi có mặt tại hiện trường). 

 � Kết hợp với các cơ quan chức năng địa phương 
chuyên trách về PCCC, cứu nạn cứu hộ để ứng cứu 
kịp thời trong mọi sự cố có thể xảy ra.

 � Thường xuyên tổ chức các cuộc thi cứu hộ cứu nạn, 
nâng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ an toàn vệ 
sinh viên, cứu nạn viên; giáo dục kiến thức an toàn lao 
động đến tất cả CBCNV Công ty. Thu hút 12 đội thi với 
giải thưởng giải nhất 10 triệu (tổng giải thưởng 30 triệu).

 � Công ty bố trí lực lượng bảo vệ, an ninh ở tất cả các 
nhà máy, kho xưởng,... 

 � Thường xuyên tuyên truyền đến người lao động các 
biện pháp phòng tránh, ứng phó trong trường mất 
an ninh, an toàn có thể xảy ra. 

 � Phối hợp với cơ quan chức năng để tăng cường sức 
mạnh bảo vệ. 

CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE, CẢI 
THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 � Thực hiện đo lường các yếu tố có hại và quan trắc 
môi trường lao động định kỳ tại các nhà máy định kỳ 
12 tháng/lần. 

 � Hành động vì môi trường sống lành mạnh, tổ chức 
trồng cây xanh vào các dịp hành động cao điểm vì 
môi trường. 

 � Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, đầu tư hệ thống 
nhà máy sản xuất tiên tiến để giảm tải tiếng ồn, che 
chắn nguồn gây ồn, cung cấp nút tai chống ồn cho 
khu vực có tiếng ồn cao (xưởng thêu), được huấn 
luyện an toàn vệ sinh lao động trước khi vào xưởng 

 � Do đó, trong năm 2018 công tác cứu hộ cứu nạn, 
PCCC và an ninh ở TNG đã đạt kết quả sau: 

 » Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản cho Công ty 
và người lao động. 

 » Không xẩy ra các sự cố lớn; không ghi nhận tình 
trạng mất trộm mất cắp; chỉ xẩy ra một số vụ tai 
nạn nhẹ như kim đâm vào tay; các vụ tai nạn lao 
động nặng là: 0 vụ. 

 » Tổng số người bị tai nạn nghề nghiệp: 0 người.

sản xuất và hàng năm được huấn luyện định kỳ công 
tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

 � Người lao động được hướng dẫn, tuyên truyền công 
tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao 
động khi vào làm việc tại các nhà máy. 

 � Quy định và kiểm soát nghiêm ngặt về việc không 
được tự ý sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất ngoài 
chức năng nhiệm vụ nhằm phòng tránh các sự cố bất 
ngờ có thể xảy ra. 

 � Hệ thống chiếu sáng, thông gió đảm bảo điều kiện 
cho người lao động làm việc. Được thay mới/sửa chữa 
kịp thời nếu phát hiện hư hỏng đồng thời bảo dưỡng 
thường xuyên. 
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GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ CON ĐƯỜNG VỮNG CHẮC NHẤT ĐI ĐẾN THÀNH 
CÔNG. MỘT NỀN KINH KẾ MẠNH LÀ NỀN KINH TẾ CÓ NHỮNG DOANH 

NGHIỆP MẠNH. MỘT DOANH NGHIỆP MẠNH LÀ DOANH NGHIỆP CÓ LỰC 
LƯỢNG LAO ĐỘNG MẠNH. MUỐN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG MẠNH THÌ CÔNG 
TÁC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO LÀ CHÌA KHÓA, LÀ KIM CHỈ NAM ĐỂ CÁC DOANH 
NGHIỆP ĐI THEO.

Giáo dục và đào tạo là con đường vững chắc nhất đi đến thành công. Một nền kinh kế mạnh là nền kinh tế có những 
doanh nghiệp mạnh. Một doanh nghiệp mạnh là doanh nghiệp có lực lượng lao động mạnh. Muốn lực lượng lao động 
mạnh, thì công tác giáo dục, đào tạo là chìa khóa, là kim chỉ nam để các doanh nghiệp đi theo.

TNG đã thấm nhuần tư tưởng này và coi “Giáo dục, đào tạo” là chìa khóa để phát triển con người và doanh nghiệp bởi 
chỉ có giáo dục, đào tạo mới đáp ứng sự thay đổi, sự tiến bộ của công nghệ nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, đáp 
ứng được các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng mà Công ty đang hợp tác và cũng như để xây dựng Công ty 
ngày càng tiệm cận được với tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra TNG còn tổ chức/tham dự các cuộc hội thảo, nghe nói chuyện chuyên đề về các lĩnh vực liên quan. Toàn bộ 
chi phí cho các lớp đào tạo đều do Công ty chi trả. Người lao động ngoài được đào tạo tạo miễn phí, còn được hưởng 
lương cho thời gian tham gia đào tạo, huấn luyện. Tổng chi phí chi cho đào tạo, tập huấn, huấn luyện tuyên truyền 
trong năm 2018 là: 6,5 tỷ đồng. 

CÁC HÌNH 
THỨC ĐÀO 

TẠO TẠI TNG

Đào tạo 
định hướng

Đào tạo 
định kỳ

Đào tạo 
Nghề

Đào tạo 
phát triển

Đào tạo 
chuyên đề

Đào tạo 
nguồn

Đào tạo 
ATVSLĐ

Tổng chi phí chi cho đào tạo

6,5
TỶ VNĐ

SỐ LIỆU CHI TIẾT NHƯ SAU

TT Nội dung Số lớp Số người tham gia

Đào tạo định hướng 170 8.800

Đào tạo định kỳ 14 15.000

Đào tạo nghề 35 1.718

Đào tạo phát triển

Đào tạo thiết kế chuyền 01 14

Đào tạo tổ trưởng 02 80

Đào tạo QA, QC 1 13

Đào tạo nhân viên phòng Lab 1 10

Đào tạo đánh giá viên nội bộ 02 8

Đào tạo ATVSLĐ

Đào tạo huấn huyện về PCCC và CNCH 8 632

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1 2 156

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2 1 30

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3 3 104

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 4 14 12.613

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 6 322

Đào tạo về đánh giá rủi ro An toàn lao đông, PCCC 1 30

Đào tạo kỹ năng

Đào tạo phòng chống quấy rối lạm dụng tình dục 2 300

Tuyên truyền về bệnh phụ khoa, cách phòng tránh 14 12.000

Đào tạo kỹ năng lập kế hoạch 1 30
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Đánh giá hiệu quả đào tạo là một bước quan trọng sau mỗi chương trình đào tạo. Hoạt động này giúp doanh nghiệp 
đánh giá được tổng thể về sự phù hợp của Nội dung đào tạo, giảng viên, chương trình đào tạo, và sự nắm bắt kiến thức 
của các học viên sau khi được đào tạo và áp dụng vào thực tế sản xuất.

Nội dung Tỷ lệ được đánh giá Tỷ lệ đạt Tỷ lệ không đạt cần  
đào tạo lại

Công nhân 100% 95% 5%

Nhân viên 100% 100% 100%

Quản lý 100% 100% 100%

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Lớp đào tạo Giám đốc xí nghiệp thành viên khóa 5  được tổ chức tại Trường Đại học Dệt May Hà nội. Đây là khóa thứ 
2 TNG cử cán bộ tham gia. Đối tượng tham gia là các Phó Giám Đốc, Trưởng phòng có kinh nghiệm công tác, có triển 
vọng trở thành Giám đốc các chi nhánh. Mục đích của khóa học là đào tạo cán bộ nguồn để đáp ứng sự phát triển của 
TNG trong những năm tiếp theo.

Kết quả, 6 thành viên tham gia đạt kết quả tốt nghiệp loại giỏi. Sau khi kết thúc khóa học, đã có 2 thành viên được bổ 
nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh. 

Ngoài ra, Công ty còn ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho con em CBCNV học tập tại các trường chuyên ngành 
Dệt may với mức hỗ trợ 100% học phí trong toàn thời gian học. Hỗ trợ về việc làm khi ra trường. Đây vừa là chính sách 
hỗ trợ giáo dục cho CBCNV nhằm định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ gánh nặng tài chính và cũng là chính sách đào tạo 
nguồn nhân lực từ sớm, giúp TNG có nguồn nhân lực tương lai đáp ứng kế hoạch phát triển chiến lược của Công ty.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (tiếp theo) SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG 

Mỗi cán bộ công nhân viên đều được trao cơ hội như 
nhau trong công việc và thăng tiến, cùng nhận được cơ 
hội như nhau để nhận các chức vụ còn trống.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 

Về: Dân tộc, giới tính, xuất thân, vùng miền, thành phần 
xã hội, ngoại hình, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn 
giáo, tình trạng sức khỏe, hoặc tham gia vào các hiệp hội, 
hội đoàn hay không.

Trong: Công tác tuyển dụng, sắp xếp công việc, thời gian 
làm việc, trả lương, thăng tiến, đào tạo.

Các hoạt động tuyển dụng hay thuê mướn, sắp xếp công 
việc, đề bạt, thăng tiến, trả lương, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ 
và hưu trí,… phải dựa trên nền tảng bình đẳng cho tất cả 
NLĐ. Chúng tôi cam kết không phân biệt đối xử về giới 
tính, tuổi, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, thành 
phần  xã hội, bệnh tật, khuyết tật, mang thai, nguồn gốc 
dân tộc, quốc tịch, thành viên trong các tổ chức cá nhân 
hay bất kỳ đặc tính cá nhân nào. 

Đảm bảo bình đẳng giới thông qua việc nghiêm cấm các 
hành vi phân biệt đối xử với NLĐ nữ, xúc phạm danh dự 
và nhân phẩm của NLĐ nữ, bao gồm ngôn ngữ cử chỉ 
hành động xúc phạm thể chất, có tính chất cững bức 
tình dục, đe dọa lăng mạ hay lợi dụng.

Nghiêm cấm từ chối lao động nữ vì lý do mang thai hoặc 
yêu cầu thử thai trước khi tuyển dụng. Nghiêm cấm việc 
sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với NLĐ 
nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi .

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG PHÂN 
BIỆT ĐỐI XỬ

 � Thỏa mãn được các yêu cầu về thuê mướn lao động, 
bình đẳng trong tuyển dụng 

 � Quy chế lương, chính sách phúc lợi hoàn toàn phù 
hợp với quy định của luật lao động.

 � NLĐ có tay nghề chuyên môn cao, trình độ có thể 
đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thì Công Ty sẽ 
tạo mọi điều kiện và xem xét cho họ được thăng tiến 
cao hơn.

 � Đảm bảo rằng không có sự kỳ thị chủng tộc hay phân 
biệt tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, giới tính, lứa tuổi,…

 � Không có sự phân biệt nam nữ, kết hôn hay chưa kết 
hôn mọi người đều bình đẳng với nhau.

 � Đối với phụ nữ mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con 
nhỏ có chế độ riêng, phù hợp với quy định của pháp 
luật việt nam 

 � Đối với lao động nữ, khi tuyển dụng không được yêu 
cầu khám thai.

SỐ LƯỢNG QUẢN LÝ CẤP TRƯỞNG PHÒNG ĐẾN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH, 
TRONG ĐÓ

TT
Nội dung Số lớp

Nam Tỷ lệ % Nữ Tỷ lệ % Dưới 30 Tỷ lệ %
Từ  

30 đến 50
Tỷ lệ % Trên 50 Tỷ lệ %

Lãnh đạo Công ty 5 63% 3 37% 0 0 3 60% 2 40%

Giám đốc chi nhánh 7 50% 7 50% 0 0 11 78% 3 22%

Trưởng phó phòng 
Công ty

8 44% 10 56% 1 6% 17 94% 0

Phó Giám đốc  
Chi nhánh

10 43% 13 57% 0 18 78% 5 22%

Trưởng phó phòng  
Chi nhánh

40 40% 59 60% 20 20% 69 70% 10 10%

Tổ trưởng 46 17% 226 83% 78 28% 182 65% 12 7%
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SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG (tiếp theo)

CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG TRÊN MỌI  
LĨNH VỰC 

Ngoài các cơ hội bình đẳng về công việc, thăng tiến, TNG 
cũng cam kết về một chính sách thu nhập bình đẳng về 
điều kiện làm việc và mức độ đóng góp. Quy chế Phân 
phối thu nhập 2018 là một công cụ hiệu quả trong công 
tác phân chia thù lao một cách công bằng và bình đẳng. 
Chúng tôi hướng tới chi trả bình đẳng cho các công việc 
bình đẳng, CBCNV nam và nữ đều được chi trả như nhau 
cho những công việc có cùng giá trị, cùng mức độ đánh 
giá về chất lượng công việc của họ.

TNG cũng trao cho toàn thể CBCNV cơ hội bình đẳng 
trong giáo dục, đào tạo. Mọi chương trình đào tạo khi 
thiết kế và triển khai đều có những quy định về tiêu 
chuẩn, điều kiện tham gia và công bố rộng rãi. Ngoài ra, 
chương trình đào tạo của TNG rất đa dạng về nội dung, 
phù hợp với tất cả các vị trí công việc, giới tính, độ tuổi 
và trình độ học vấn.

Tại TNG, 74% là lao động nữ. Lao động nữ có mặt tại tất 
cả các bộ phận, giữ nhiều chức vụ, vị trí khác nhau từ 
Lãnh đạo cấp cao, cấp chi nhánh, cấp phòng ban, cấp tổ. 
Lực lượng lao động nữ tập chung chủ yếu tại các chuyền 
may với tỷ lệ 76%. Đây cũng chính là lực lượng đông đảo 
nhất trong Công ty, trực tiếp làm ra sản phẩm. Chính vì 
vậy, Ban lãnh đạo TNG xác định chế độ phúc lợi dành 
cho lao động nữ đóng vai trò quan trọng trong công tác 
quản trị, giúp ổn định tâm lý, ổn định cuộc sống để NLĐ 
cống hiến cho công việc và gắn bó với cho Công ty. 

CHÍNH SÁCH VỀ LAO ĐỘNG NỮ 

Năm 2018, Công ty đã ban hành chính sách về lao động 
nữ như: 

Chính sách về hỗ trợ lao động mang thai: Cung cấp ghế 
có tựa, không sắp xếp công việc phải mang vác nặng, 
thường xuyên đi lại hay tiếp xúc với hóa chất, vận hành 
các máy chuyên dùng. Cùng theo dõi thai kỳ bằng cách 
lập sổ theo dõi khám thai, nhắc nhở, tạo điều kiện cho lao 
động nữ đi khám thai. Đào tạo, tuyên truyền kiến thức về 
mang thai và nuôi con nhỏ. Hỗ trợ sau sinh với số tiền 
300.000/người/con. Tổng số tiền chi năm 2018: 261 triệu 
đồng. 

Chính sách thai sản nam: Lao động nam khi có vợ sinh 
con được nghỉ hưởng lương từ 5 đến 7 ngày. Chính sách 
này được Công ty áp dụng trước khi Luật có hiệu lực 01 
năm, tạo điều kiện cho lao động nam thực hiện trách 
nhiệm chăm sóc gia đình tốt hơn. Tổng số CBCNV được 
hưởng chế độ thai sản nam là: 482 người, với tổng số tiền 
là: 565 triệu đồng.

Chính sách tạo điều kiện cho lao động nữ tăng thời gian 
nghỉ thai sản thêm 6 tháng khi người lao động gặp khó 
khăn trong vấn đề trông con, sức khỏe hay bất cứ vấn đề 
gì mà NLĐ chưa thể quay trở lại công việc sau thời gian 
nghỉ thai sản. Công ty cam kết sắp xếp công việc ngay 
sau khi người lao động quay trở lại làm việc. Tổng số lao 
động nữ được hưởng chế độ này là hơn 100 lao động nữ 
sau sinh.

SỐ LIỆU CHI TIẾT

TT Nội dung Số liệu Tỷ lệ %

1 Tổng số nhân viên được hưởng chế độ thai sản 870 6%

2 Tổng số CBCNV đã nghỉ hưởng chế độ thai sản 870 100%

3 Tổng số quay trở lại làm việc sau 6 tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản 786 91%

4
Tổng số CNCNV xin nghỉ giãn theo chính sách tăng thời gian thai sản 
của Công ty

75 86%

5 Tổng số CBCNV quay trở lại sau thời gian nghỉ thai sản 786 91%

6
Tổng số CBCNV được giữ lại sau 12 tháng quay lại làm việc sau khi 
nghỉ thai sản

786 91%

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC

Chính sách hỗ trợ gửi trẻ cho người lao động được TNG 
thực hiện khác biệt. Ngoài việc hỗ trợ chi phí, TNG đã 
phối hợp mở các nhà trẻ trong khu vực NLĐ sinh sống. 
Những năm qua, Công ty đã mở được 05 lớp với tổng số 
cháu là 150.

Công ty cũng dành sự quan tâm cho con em CBCNV 
thông qua việc tổ chức các chương trình 1/6, tết Trung 
thu. Tặng quà các cháu đạt thành tích học tập cao, tổ 
chức thăm quan du lịch cho con em CBCNV.

Hỗ trợ cùng đồng hành với CBCNV khó khăn để NLĐ 
có thêm động lực để sống và làm việc là phương châm 
của TNG. Năm 2018, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 10 căn 

nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Hỗ trợ 
CBCNV có nhà bị hư hỏng trong đợt lốc xoáy với tổng số 
cán bộ CNV được hỗ trợ là 151 người, tổng số tiền là 251 
triệu đồng. 

BHXH là chính sách bắt buộc của Nhà nước nhưng đây 
cũng chính là chính sách TNG cam kết thực hiện đầy đủ 
với người lao động “Không nợ bảo hiểm”. Đây chính là 
một trong những chính sách đảm bảo cuộc sống, đảm 
bảo sức khỏe cho NLĐ yên tâm tham gia công tác. 

Trong 5 năm từ 2014 đến 2018, số người tham gia bảo 
hiểm và số tiền đóng BHXH của TNG cũng tăng nhanh, 
với tốc độ từ 13 đến 28%. Tỷ lệ tính từ năm 2014 đến nay 
đã tăng 70%.

BIỂU ĐỒ NGÂN SÁCH BHXH Ở TNG QUA CÁC NĂM

Năm  Số người tham gia Tổng số tiền đóng BHXH

Năm 2014 7.570 72.651.820.424 

Năm 2015 8.528 95.064.037.291 

Năm 2016 8.536 120.427.671.709 

Năm 2017 10.095 144.106.349.570 

Năm 2018 12.879 188.853.864.004 
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ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN 

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỪ THIỆN, AN SINH XÃ HỘI 

Công tác từ thiện, an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được TNG quan tâm thực hiện. Đây 
là công tác quan trọng, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quá trình phát triển hướng đến sự bền vững của TNG. 
Hoạt động đã góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương và đồng bào các vùng dân tộc thiểu số miền núi, 
vùng sâu vùng xa. 

Năm 2018, kết quả hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện vì người nghèo ở TNG đạt được cụ thể như sau: Hỗ trợ, ủng hộ 
với tổng số tiền: 3, 046 tỷ đồng. Cụ thể: 

STT Nội dung Số lượng/ Địa chỉ Số tiền

1 Hỗ trợ xây dựng  nhà tình nghĩa                475.000.000

2 Ủng hộ các quỹ nhân đạo                  20.000.000

3 Ủng hộ áo rét cho huyện Phú Lương 2000  chiếc  500.000.000

4 Ủng hộ 2000 áo rét cho huyện Phú Bình 2000  chiếc  500.000.000

5 Ủng hộ 2000 áo rét cho huyện Đại Từ 2000  chiếc  500.000.000

6 Ủng hộ 2000 áo rét cho huyện Võ Nhai 2000  chiếc  500.000.000

7 Ủng hộ 2000 áo rét cho huyện Đồng Hỷ 2000  chiếc  500.000.000

8 Ủng hộ trẻ em tàn tật, thiệt thòi 16.000.000

9 Tài trợ cho người tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  Tỉnh Thái Nguyên 10.000.000

10 Ủng hộ “Xây dựng tuyến đường Thắp sáng làng quê" Tiên Hội - Đại Từ 20.000.000

11  Ủng hộ quỹ người mù Tỉnh Thái Nguyên 5.000.000

Tổng cộng 3.046.000.000

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND-UBMTTQ ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc về 
việc phối hợp tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2018, hưởng ứng phong trào “ Cả nước 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG đăng ký hỗ 
trợ ủng hộ quỹ  “ Vì người nghèo” năm 2018 và năm 2019 để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trong và ngoài Công ty tại các địa phương có chi nhánh của Công ty đóng trên địa bàn  trong tỉnh như sau:

STT Huyện/Thị/Thành Số lượng nhà Số tiền
( VNĐ)

Số lượng áo rét 
( chiếc)

Số tiền
( VNĐ)

1 Thành phố Sông Công 02 100.000.000 3.000 600.000.000

2 Huyện Phú Bình 02 100.000.000 3.000 600.000.000

3 Huyện Phú Lương 01 50.000.000 3.000 600.000.000

4 Huyện Đại Từ 01 50.000.000 3.000 600.000.000

5 Huyện Đồng Hỷ 02 100.000.000 3.000 600.000.000

6 Huyện Võ Nhai 02 100.000.000 3.000 600.000.000

Tổng số tiền 10 500.000.000 18.000 3.600.000.000

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ VÀ 
CỘNG ĐỒNG

Các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao và đoàn 
thể được TNG đề cao và xem như một phần không thể 
thiếu trong các hoạt động hướng đến sự bền vững trong 
quá trình phát triển. Nâng cao năng lực, điều kiện sống 
và làm việc cho CBCNV, hỗ trợ cộng đồng địa phương 
và hướng về các hoạt động có ích cho xã hội vì vậy luôn 
được Công ty chú trọng xây dựng, phát triển. Năm 2018, 
TNG đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể:

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 � Hội thi thợ giỏi cấp Công ty năm 2018 

Nhằm giúp CBCNV nâng cao tay nghề, học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm và thúc đẩy phong trào thi đua lao động 
sản xuất, TNG đã tổ chức Hội thi thợ cấp giỏi năm 2018. 

Hội thi đã thu hút sự tham gia của 6.117 thí sinh ở cả 3 
cấp bao gồm cấp Tổ may, cấp Chi nhánh và Công ty. Kết 
thúc Hội thi, Công ty đã trao 6 giải Nhất, mỗi giải 10 triệu 
đồng; 12 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 18 giải Ba, mỗi 
giải 3 triệu đồng và 24 giải Khuyến khích, mỗi giải 500 
nghìn đồng. Tổng số tiền thưởng đã trao tại Hội thi cấp 

Công ty hơn 176 triệu đồng. Ngoài ra, các thí sinh đạt giải 
nhất, nhì của Hội thi sẽ được đặc cách nâng lương trước 
thời hạn theo quy chế phân phối thu nhập năm 2018 
của Công ty.

 � Liên hoan tiếng hát TNG

Liên hoan tiếng hát TNG 2018 được tổ chức nhân dịp 
kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Công ty. Đồng thời 
cũng là một sân chơi giải trí cho toàn CBCNV, góp 
phần duy trì và phát triển phong trào văn nghệ, động 
viên khuyến khích và nâng cao đời sống tinh thần, tạo 
môi trường làm việc thân thiện và tích cực, từ đó thúc 
đẩy tinh thần làm việc của CBCNV, góp phần tăng 
năng suất lao động.

Liên hoan tiếng hát TNG năm 2018 với tình yêu ca 
hát và niềm tự hào về quê hương, ca ngợi Đảng, Bác 
Hồ, tình yêu đất nước, con người Thái Nguyên, ca 
ngợi Công ty. Qua Liên hoan TNG đã trao rất nhiều 
giải thưởng nhằm động viên, thúc đẩy phong trào 
văn nghệ, hướng về cuộc sống tươi đẹp của tập thể 
CBCNV TNG. 
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CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN (tiếp theo)

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (tiếp theo)

 � Hội thi An toàn vệ sinh, cứu nạn giỏi năm và 
hội thao PCCC 

Năm 2018, Công ty đã tổ chức hội thi An toàn vệ sinh 
viên - cứu nạn viên giỏi. Hội thi đã thu hút rất nhiều 
CBCNV TNG tham gia, nhiều giải thưởng tương xứng 
đã được trao cho những nhân viên thi tốt. Bên cạnh 
đó, TNG còn thường xuyên tổ chức các hội thao về 
công tác PCCC. Đây là những hoạt động thực sự có ý 
nghĩa nhằm hướng đến mục tiêu an toàn vệ sinh lao 
động, phòng chống cháy nổ trong mọi hoạt động 
kinh doanh sản xuất của Công ty và nâng cao kiến 
thức, kỹ năng, cho đội ngũ cán bộ An toàn vệ sinh 
viên, cứu nạn viên tại các đơn vị. 

 � Khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề 
tài khoa học 

Để không ngừng nâng cao tinh thần sáng tạo trong 
toàn thể CBCNV. Năm 2018, TNG đã có nhiều hoạt 
động nhằm thúc đẩy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
các đề tài khoa học, trao giải thưởng cho những tập 
thể và cá nhân đạt thành tích trong việc đảm nhận 
các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kĩ thuật, qua đó góp 
phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh trong Công ty.

 � Công tác khen thưởng hàng tháng

TNG có quy chế khen thưởng và quỹ khen thưởng 
dành cho CBCNV có thành tích xuất sắc hàng tháng. 
Theo đó, hàng tháng tại TNG các đơn vị, bộ phận đạt 
nhiều thành tích nổi bật sẽ được tưởng thưởng xứng 
đáng. Tính riêng trong năm 2018, TNG đã kịp thời 
động viên, khen thưởng đến các bộ phận, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác với số tiền lên 
đến 8,6 tỷ đồng. 

Công tác khen thưởng hàng tháng của TNG được 
thực hiện trên cơ sở công tâm, minh bạch. Do đó đã 
thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong 
toàn thể CBCNV, góp phần phát triển cá nhân và tập 
thể TNG ngày càng vững mạnh.

ĐOÀN THANH NIÊN TNG VÀ CÔNG TÁC VÌ 
CỘNG ĐỒNG

 � Đoàn Thanh niên TNG và quỹ xây dựng nhà 
tình nghĩa

Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người 
nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2018 Đoàn 
Thanh Niên và BCH Công Đoàn TNG đã thực hiện trao 
tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho đoàn viên 
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trao 
tặng là 150 triệu đồng. 

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 
đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là việc 
làm rất thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình 
nguyện của tuổi trẻ Công ty trong các hoạt động từ 
thiện, an sinh xã hội, động viên đoàn viên thanh niên 
nỗ lực vươn lên trong lao động, tích cực tham gia các 
phong trào, hoạt động Đoàn.

 � Đoàn Thanh niên ra quân đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông 

Hàng năm Đội Thanh niên tình nguyện TNG đều có 
chương trình phối hợp với Cảnh sát giao thông, tham 
gia các đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn Tp.Thái Nguyên. Đây là hoạt động 
thiết thực nhằm phát huy vai trò, tinh thần xung kích, 
tình nguyện, đẩy mạnh các phong trào của tuổi trẻ 
Công ty, trong đó có hoạt động đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tối đa các vụ 
tai nạn, các vụ ùn tắc giao thông trên địa bàn.

CÔNG TÁC NÂNG CAO VĂN HÓA, THỂ DỤC 
THỂ THAO CHO CBCNV TNG 

 � TNG tổ chức giải bóng đá nam, nữ 

Hiểu rằng sức khỏe thể chất và tinh thần của CBCNV 
là vốn quý của doanh nghiệp. Do đó, công tác Đoàn 
thể TNG luôn chú trọng tổ chức các giải thi đấu thể 
thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể lực 
cho CBCNV. Năm 2018 TNG đã tổ chức thành công  
giải bóng đá nam, nữ dành cho CBCNV. Giải đấu là 
sân chơi thể thao bổ ích, giúp người lao động rèn 
luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tăng 
tình đoàn kết giữa cán bộ, công nhân lao động giữa 
các đơn vị.

 � Tuổi trẻ TNG học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 2018, nhằm chào mừng Kỷ niệm 128 năm ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đoàn 
Thanh niên TNG đã thực hiện Chương trình Hành 
trình về nguồn năm 2018 tại Khu di tích Lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và khu di tích K9 Đá Chông. Đây là 
một trong những chương trình nằm trong khuôn 
khổ công tác nâng cao văn hóa, giáo dục cho CBCNV 
mà TNG đặc biệt chú trọng. Các hoạt động này giúp 
đoàn viên, thanh niên Công ty hiểu biết sâu sắc hơn 
về con người lãnh tụ, về lịch sử văn hóa Việt Nam, xây 
dựng và phát triển thêm kiến thức về văn hóa cho 
con người TNG.

CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

 � TNG dành tặng 10.000 áo ấm cho các đối 
tượng gia đình chính sách, có hoàn cảnh 
khó khăn tại 5 huyện trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

Thực hiện công tác Tết vì người nghèo năm 2018, 
TNG đã tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo 
thuộc huyện Định Hóa tổng trị giá 105 triệu đồng và 
dành tặng 10.000 chiếc áo, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng 
cho các đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, 
người có công có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng 
bảo trợ xã hội, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 
thuộc địa bàn các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú 
Bình, Võ Nhai, Đại Từ, mỗi huyện là 2.000 chiếc áo trị 
giá 500 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 
hoạt động từ thiện, xã hội đồng hành với địa phương 
phát triển mà TNG thực hiện hàng năm. 

 � TNG - trao tặng công trình xây dựng trị giá 1,2 
tỷ đồng cho trường tiểu học Nam Hòa. 

Chung tay vì sự phát triển của cộng đồng địa phương 
là một trong những chương trình ưu tiên hàng đầu 
trong công tác xã hội của TNG. Đồng thời nhằm tri 
ân đến địa phương cũng như con em nhân dân trên 
địa bàn Nam Hòa - nơi TNG đặt Nhà máy TNG Đại Hỷ. 
Năm 2018, Công ty đã tặng nhà trường công trình lát 
sân trường và hệ thống thoát nước, trị giá 1 tỷ 200 
triệu đồng. Công trình sẽ góp phần phục vụ các hoạt 
động sinh hoạt văn hóa, phát triển giáo dục và đào 
tạo của nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn 
luyện cho các em học sinh, góp phần nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa cho các em học sinh. 
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ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN (tiếp theo)

CÔNG TÁC PCCC VÀ CỨU HỘ CỨU 
NẠN VÀ DIỄN TẬP 

Là đơn vị sản xuất, dệt may nên TNG nhận định công tác 
PCCC đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm 
bảo tính mạng con người cũng như tài sản của TNG. Việc 
các Nhà máy của TNG luôn vận hành với công suất lớn, 
hoạt động liên tục; các kho hàng vải vóc, hàng hóa lớn 
luôn phải được bảo vệ kỹ càng. 

 � Công tác PCCC được TNG triển khai thực hiện đồng 
bộ trên toàn hệ thống, áp dụng cho tất cả các Nhà 
máy, Xí nghiệp, Chi nhánh cũng như các phân xưởng. 

 � Luôn tuyên truyền ý thức PCCC đến từng CBCNV. 

 � Áp dụng công tác kiểm tra định kỳ nhằm tránh tối đa 
các sơ suất có thể xảy ra. 

 � Công tác diễn tập PCCC được diễn ra thường xuyên. 

 � Huấn luyện chuyên biệt và định kỳ cho các nhóm lao 
động đang làm việc tại TNG.

 � Thực hiện nhận diện và đánh gái rủi ro với 298 công 
đoạn sản xuất để tìm ra các mối nguy và đề ra các 
biện pháp phòng tránh và quản lý.

Công tác diễn tập cứu hộ cứu nạn, PCCC đã được TNG tổ 
chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ tại 5 khu vực nhà 
máy: Việt Đức, Việt Thái, Sông Công, Đại Từ, Phú Bình với 
406 lượt người tham gia. 

Nội dung diễn tập bao gồm những nhiệm vụ và trình tự 
sau: Báo cháy; cắt điện; thực hiện thoát nạn và tập trung 
điểm danh quân số; tập trung đội PCCC&CNCH cơ sở; 
triển khai lực lượng, phương tiện và phân công nhiệm 
vụ: chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thông báo cho Cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên; báo cáo tình 
hình triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và phối 
hợp thực hiện theo sự chỉ huy của cảnh sát PC&CC tỉnh 
(khi có mặt tại hiện trường).

Các hội thi vệ sinh viên, cứu nạn viên giỏi cũng được TNG 
tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm nâng kỹ năng, nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ An toàn vệ sinh viên, cứu nạn viên 
tại các đơn vị trong Công ty. 

Chương trình “Áo ấm vùng cao”

Trao tặng công trình 1,2 tỷ Trường THCS Nam Hòa

Giao lưu văn nghệ Đại hội Đảng
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QUYỀN THAM GIA CÔNG ĐOÀN VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 

Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được 
thành lập năm 1979, trải qua năm 40 thành lập và phát 
triển, hiện nay Ban chấp hành Công đoàn có 18 đồng chí 
trong đó có 1 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 15 đồng chí là 
Uỷ viên Ban Chấp hành.

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP 
HÀNH ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH 
CÁC VẤN ĐỀ SAU:

 � Tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công 
đoàn và nội quy, quy chế Công ty.

 � Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên 
quan đến quyền nghĩa vụ người lao động và công 
đoàn. Tham gia giám sát việc thực hiện thang bảng 
lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế 
thưởng, nội quy, thỏa ước lao động.

 � Phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện quy 
chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động, đối 
thoại tại nơi làm việc.

 � Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các 
phong trào thi đua, phát triển sản xuất kinh doanh, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

 � Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các 
hoạt động đẩy mạnh phong trào đảm bảo an toàn 
vệ sinh lao động, chỉ đạo mạng lưới ATVSV hoạt động 
đúng quy định của Pháp luật.

 � Vận động người lao động tham gia các hoạt động 
xã hội, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc 
sống, giúp đỡ nhau ngăn chặn tệ nạn xã hội.

CHÍNH SÁCH TỰ DO HỘI ĐOÀN CỦA 
TNG

LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI TNG CAM KẾT

 � Tất cả người lao động vào làm việc tại TNG được 
quyền tự do: Lựa chọn, tham gia, từ chối tham gia, rời 
bỏ các hiệp hội/ tổ chức/ tập thể Công đoàn, Công 
nhân trong Công ty và được quyền tự do thành lập 
các hiệp hội/ tổ chức hay tập thể khác mà không vi 

phạm các quy định của Pháp luật, các nội quy, chính 
sách của Công ty, không gây ảnh hưởng đến tình 
hình sản xuất kinh doanh và văn hóa ứng xử của 
Công ty”.

 � Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG nghiêm cấm 
tất cả các tổ chức và cá nhân trong phạm vi các nhà 
máy có những hành vi ngăn cản việc tự do đi lại, hội 
họp hoặc tham gia các tổ chức do Nhà nước công 
nhận.

 � Nghiêm cấm các cá nhân lôi kéo, kích động hoặc đe 
dọa người khác tham gia vào tổ chức do mình hoặc 
do người khác thành lập.

 � Các nhà máy bảo đảm cho người lao động được 
phép tự do đi lại trong khuôn các nhà máy để giải 
quyết nhu cầu cá nhân hoặc rời khỏi các nhà máy vì 
lý do bất khả kháng.

 � Quản lý các cấp tại đơn vị phải tôn trọng quyền tự do 
sinh hoạt và thương thảo tập thể của người lao động.

 � Để đảm bảo có một môi trường làm việc tốt đẹp, các 
nhà máy không được sử dụng quyền lực cũng như sự 
hiện diện của công an hay quân đội để đe dọa người 
lao động trong thời gian làm việc, trong khuôn viên 
nhà máy.

 � Các nhà máy không có quyền sa thải trừng phạt hoặc 
áp dụng các hình thức đe dọa hay bắt buộc người 
lao động khi tham gia hoặc từ chối tham gia các hoạt 
động của các tổ chức công đoàn.

 � Đoàn viên công đoàn có quyền tự do tham gia bầu 
cử đại diện công đoàn của mình tại nhà máy và tham 
gia các hoạt động công đoàn. Các nhà máy không có 
quyền can thiệp vào các quyền tự do này của đoàn 
viên.

 � Đoàn viên công đoàn được tham gia vào các cuộc 
đối thoại tập thể. Được tự do đưa ra ý kiến, kiến nghị 
theo các nội dung đối thoại và được đảm bảo không 
có bất kỳ hành vi trù dập, đe dọa hoặc trả thù nào. 

 � Tất cả người lao động đều được trải qua huấn luyện 
giáo dục để nắm bắt được các quyền lợi của mình liên 
quan đến chính sách này, các nhà máy luôn coi đây 
là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo 
huấn luyện hàng năm cho người lao động. 

Cơ chế khiếu nại của TNG được xây dựng chi tiết, rõ ràng và rất dễ hiểu. Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến người 
lao động đảm bảo rằng người lao động hiểu rõ mình cần làm gì khi có vấn đề cần khiếu nại.

Các số hotline được dán tại tất cả các cửa xưởng, các khu vực người lao động thường xuyên qua lại, các hòm thư góp ý 
được treo tại các khu vực công nhân thường xuyên qua lại, không có camera như nhà vệ sinh, nhà ăn ca,…

Hòm thư góp ý được mở định kỳ 2 lần/tuần nhằm kịp thời nắm bắt được các thông tin từ người lao động và kịp 
thời giải quyết.

Tất cả các thông tin khiếu nại của người lao động được bảo mật, ghi chép cụ thể.

Chính sách của Công ty trong giải quyết khiếu nại là: Minh bạch và không trả đũa. Chúng tôi xây dựng quy trình 
giải quyết khiếu nại và kiên quyết thực hiện nhằm mang đến cho người lao động một môi trường làm việc bình 
đẳng và an toàn.

CÓ 3 PHƯƠNG THỨC 
KHIẾU NẠI

GỬI THƯ GÓP Ý VÀO HÒM THƯ 
GÓP Ý

KHIẾU NẠI TRỰC TIẾP ĐẾN 
ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN

GỌI ĐIỆN ĐẾN 
SỐ HOTLINE 
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LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

CHÍNH SÁCH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 
VÀ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

TNG cam kết không sử dụng lao động chưa đủ 15 tuổi tại 
tất cả các công đoạn, các bộ phận tại tất cả các Nhà máy 
của TNG. Không sử dụng lao động chưa thành niên làm 
các công việc nặng nhọc độc hại, không làm việc quá 40 
tiếng/tuần. Không cưỡng bức lao động trong bất cứ vị 
trí/công việc/hoàn cảnh,…nào. 

Công ty xây dựng quy trình nhằm phát hiện và ngăn 
chặn trẻ em vào khu vực sản xuất với mục tiêu không có 
trẻ em dưới 15 tuổi xuất hiện trong khu vực sản xuất và 

tránh các rủi ro về an toàn lao động, các rủi ro về pháp lý. 
Mọi ứng viên khi ứng tuyển vào tất cả các vị trí công việc, 
đều được nhân viên tuyển dụng kiểm tra hồ sơ kỹ càng, 
so sánh với hồ sơ gốc hoặc đối chiếu, điều tra thông qua 
cơ quan địa phương để xác định chính xác độ tuổi của 
người lao động trước khi tiếp nhận. Đối với lao động 
chưa đủ tuổi vị thành niên, Công ty có quy trình quản lý, 
theo dõi rất chặt chẽ. Đồng thời TNG cũng có quy trình 
chống cưỡng bức lao động nghiêm ngặt, được thể hiện 
rõ quy trình sau: 

QUY TRÌNH CHỐNG CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG

Cá nhân/đơn vị thực hiện Lưu đồ Tài liệu tham khảo

Bước 1: Người phát hiện
Đơn, thư, mail, điện thoại 

hoặc trực tiếp tố cáo  
(nếu có)

Bước 2: Phòng TCHC,  
nhân viên được chỉ định

Văn bản xác nhận tiếp 
nhận thông tin (có thể 
xác nhận trực tiếp lên 

đơn thư)

Bước 3: Phòng TCHC,  
nhân viên được chỉ định

Bước 4: Phòng TCHC,  
nhân viên được chỉ định Biên bản điều tra

Bước 5: Thành phần tham 
dự trong mục II - Hướng 
dẫn trình tự xử lý vi phạm 
kỹ luật

Hướng dẫn trình tự xử lý 
vi phạm kỹ luật

Bước 6: Phòng TCHC,  
công đoàn

Biên bản điều tra, biên 
bản vi phạm quyết định 

xử lý kỷ luật

Khi phát hiện có hành vi 
cưỡng bức lao động gửi thư 
hoặc báo cho phòng TCHC

Tiếp nhận các thông tin 
và điều tra thu thập bằng 

chứng liên quan

Xem xét

Không có

Có

Lập biên bản xử lý

Tiến hành xử lý kỷ luật

Lưu hồ sơ



Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Địa chỉ: 434/1 Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại: +84 2083 858 508
Email: info@tng.vn
Website: www.tng.vn
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