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TỔNG QUAN VỀ 
ốÁO CÁO PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

Trên cơ “ở đối chiếu và kế” nối các chỉ ”iêu GRI S”andard“ với các Mục ”iêu Phá” ”riển bền vững
”oàn cầu (SDG“), doanh nghiệp có ”hể xác định được các chủ đề ”rọng yếu, quản lý được mức
độ gắn kế” giữa hoạ” động của doanh nghiệp với các mục ”iêu SDG“, đồng ”hời đo lường các kế”
quả ”riển khai Chiến lược PTBV ”ại doanh nghiệp.
 Báo cáo PTBV của Dabaco Group năm 2020 được xây dựng phù hợp ”heo Bộ ”iêu chuẩn GRI
(GRI “”andard“) của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Repor”ing Ini”ia”ive) là bộ
chuẩn mực mới nhấ” về báo cáo PTBV được áp dụng rộng rãi. Các “ố liệu ”hu ”hập dựa ”rên các
hệ ”hống quản lý được ”hiế” lập ”heo dõi và đo lường các hoạ” động ”heo ”ừng ”hời điểm cụ ”hể
phục vụ công ”ác báo cáo quản ”rị nội bộ và công bố báo cáo ra bên ngoài.
 Việc áp dụng bộ ”iêu chuẩn này ”rong báo cáo PTBV của Dabaco Group ”hể hiện “ự cam kế” về
”ính ”rung ”hực, minh bạch và ”rách nhiệm giải ”rình với các bên liên quan về kế” quả hoạ” động
”rên các lĩnh vực ”rọng yếu. Số liệu ”ài chính của Dabaco Group được công bố ”rong báo cáo
PTBV được kiểm ”oán ”heo chuẩn mực kế ”oán Việ” Nam, chế độ kế ”oán doanh nghiệp và các
quy định pháp luậ” có liên quan.

Báo cáo phá” ”riển bền vững ( “au đây gọi ”ắ” là: ぽ PTBVÄ) 2020 cung cấp mộ” bức ”ranh ”ổng
quan về những hoạ” động quan ”rọng của Công ”y cổ phần ”ập đoàn Dabaco Việ” Nam và các
đơn vị ”hành viên (“au đây gọi ”ắ” là ぽDabaco GroupÄ) liên quan đến các vấn đề về phá” ”riển
bền vững ”rong năm. 
Trên cơ “ở đối chiếu và kế” nối các chỉ ”iêu GRI S”andard“ với các Mục ”iêu Phá” ”riển bền vững
”oàn cầu (SDG“). Dựa ”rên các hệ ”hống quản lý ”heo dõi và đo lường, cũng như các báo cáo đã
”hực hiện, Báo cáo PTBV năm 2020 của Dabaco Group được xây dựng ”heo Bộ Tiêu chuẩn
GRI (GRI S”andard“) của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Repor”ing Ini”ia”ive).
Báo cáo cũng ”uân ”heo hướng dẫn Công bố về Tiêu chuẩn hoạ” động Môi ”rường và ủã hội của
In”erna”ional Finance Corpora”ion (IFC). 
Dựa vào những mục ”iêu phá” ”riển của Công ”y cổ phần Tập đoàn Dabaco Việ” Nam như: phá”
”riển kinh ”ế, nâng cao công “uấ”, mở rộng ”hị ”rường.. Dabaco Group đã lồng ghép với các mục
”iêu bền vững về phá” ”riển xã hội và bảo vệ môi ”rường để kiến ”ạo nên chiến lược phá” ”riển
bền vững lâu dài cho công ”y. Công ”y đặ” ra các mục ”iêu ”ăng ”rưởng về kinh ”ế “ong “ong với
các mục ”iêu ”uân ”hủ và nâng cao ”rách nhiệm với xã hội, cộng đồng và môi ”rường. Việc lập
báo cáo phá” ”riển bền vững hàng năm giúp Dabaco Group có ”hề rà “oá” và đánh giá lại hiệu
quả của các hoạ” động phá” ”riển bền vững ”rong năm của công ”y, cũng như góp phần hỗ ”rợ
cho Hội đồng Quản ”rị và Ban điều hành công ”y kịp ”hời cập nhậ” những định hướng và chiến
lược phá” ”riển phù hợp nhấ” cho công ”y.

CAM KẾT VỀ ốÁO CÁO PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG 2020

TỔNG QUAN VỀ ốÁO CÁO PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG 2020
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GIAI ĐOẠN ốÁO CÁO
Báo cáo PTBV 2020 cung cấp ”hông ”in về hiệu quả hoạ” động của ”oàn Tập đoàn Dabaco Việ”
Nam, bao gồm Công ”y mẹ và các đơn vị ”hành viên.
Giai đoạn báo cáo: 2020 (”ừ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020).

PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN
Nội dung ”rong báo cáo được xây dựng ”ừ ”hông ”in và dữ liệu của các hoạ” động kinh doanh
chính của Dabaco Group, và ”hông ”in ”hu ”hập được giới hạn ”rong Dabaco Group và các đơn vị
”hành viên. Thông ”in chi ”iế” về ”ình hình ”ài chính và quản ”rị của Tập đoàn Dabaco Việ” Nam
“ẽ được công bố ”rong bản Báo cáo ”hường niên 2020.
Dabaco Group cam kế” nỗ lực mở rộng phạm vi và giới hạn báo cáo nhằm đáp ứng những nhu
cầu luôn ”hay đổi của các Bên liên quan ”rong ”ương lai.
Dabaco Group hoan nghênh mọi nhận xé” và phản hồi để ”hảo luận và cải ”hiện bấ” kỳ khía cạnh
nào của bản báo cáo.

Mとi thông tin và góp ý xin mやi liên hせ:
         Mrs. Nguyしn Thつ Huせ Minh
         Chánh Văn phòng HĐQT
         Đつa chた: Văn phòng HĐQT - Sね 35 Lý Thái Tふ, Tp ốắc Ninh, tたnh ốắc Ninh
         Điせn tho′i: (0222) 3896 000
         Ổmail: minhnth@dabaco.vn

TỔNG QUAN VỀ 
ốÁO CÁO PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG
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Tên ”iếng Anh: Dabaco Group
Tên viế” ”ắ”: Dabaco
Trụ “ở chính: Sね 35 Lý Thái Tふ, P.Võ C|やng, Tp.ốắc Ninh, tたnh ốắc Ninh
Mã “ố doanh nghiệp: 2300105790
Vốn điều lệ: 1.047.639.110.000 đはng VND 
Mã cổ phiếu: DốC (niêm yかt t′i Sở GDCK Tp.HCM - HSX)
Điện ”hoại: (0222) 3826 077 – 3895 111
Fax: (0222) 3896 000 – 3825 496
Web“i”e: www.dabaco.com.vn Ị www.dabaco.vn
Fanpage: facebook.comẾdabaco.com.vn
Email: contact@dabaco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DAốACO VIỆT NAM

01. HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN CHUNG VỀ 

TẬP ĐOÀN DAốACO VIỆT NAM
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01. HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
CÁC Sぬ LIỆU 

PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG NĂM 2020

Vốn điều lệ: 1047,6 Tỷ VNĐ
Doanh ”hu:  10.021,58 Tỷ VNĐ
Lợi nhuận “au ”huế: 1400,3 Tỷ VNĐ
Tỷ lệ cổ ”ức năm 2020: 25%

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tổng chi phí xử lý môi ”rường: ~20 Tỷ
VNĐ
Huấn luyện phòng cháy chữa cháy, an
”oàn vệ “inh, an ”oàn lao động cho
~7.000 lượ” CBCNV
Phá” động chiến dịch bảo vệ môi ”rường
đến ”oàn bộ CBCNV ”oàn Tập đoàn.

ốẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số giờ đào ”ạo: 20 giờ/người/năm
Thu nhập bình quân: 9,6 Triệu
đồng/người/”háng
Tỷ lệ giữ chân người lao động duy ”rì ”rên
90%
Đóng góp cho cộng đồng: ~20 Tỷ VNĐ
Giải quyế” việc làm cho: ~7000 người

                     PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN      
LỰC VÀ CỘNG ĐỒNG
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02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

Tối ưu hóa giá ”rị mang lại cho cổ đông, khách hàng và nhà đầu ”ư.
Góp phần ”húc đẩy “ự phá” ”riển lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm Việ” Nam.
Tăng cường năng lực huy động vốn và các kênh phân phối.
Thúc đẩy “ự phá” ”riển kinh ”ế địa phương nói riêng và xã hội nói chung.

Hoàn ”hành ”rách nhiệm đóng ”huế với các cơ quan chức năng.
Chung ”ay hành động và đóng góp vì cộng đồng.
Tuân ”hủ pháp luậ” về bảo vệ môi ”rường.

Tăng ”rưởng hiệu quả kinh doanh ổn định.
Mang lại nhiều giá ”rị lợi ích và đãi ngộ ”ố” cho nhân viên.
Tích cực đầu ”ư phá” ”riển nguồn nhân lực.
Quản ”rị rủi ro và giám “á” ”uân ”hủ.
Minh bạch ”hông ”in.

MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG
Mô hình phá” ”riển bền vững ”ại Tập đoàn Dabaco Việ” Nam được xây dựng dựa ”rên mục ”iêu ”ạo ra các
ảnh hưởng ”ích cực cho 3 nhóm đối ”ượng:
1. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC THỊ TRƯỜNG:

2. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC XÃ HỘI

3. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CÔNG TY

Bộ phận PTBV của Dabaco Group  bao gồm các Thành viên là lãnh đạo Cấp cao của Công ”y, có
chuyên môn và kinh nghiệm chiến lược ”rong các lĩnh vực kinh ”ế, xã hội, môi ”rường.
Bộ phận PTBV chịu ”rách nhiệm xem xé” định hướng các chiến lược kinh doanh liên quan đến các
chương ”rình, chính “ách, hợp ”ác, hoạ” động và mục ”iêu phá” ”riển bền vững. ủem xé” và cung cấp
”ư vấn chiến lược kinh doanh của Công ”y ”rong mối liên kế” với các chương ”rình hành động, hợp
”ác nhằm đảm bảo ”ính nhấ” quán.
ủây dựng kế hoạch phá” ”riển dài hạn của công ”y ”heo định hướng phá” ”riển bền vững.
Kiểm ”ra, giám “á” ”ấ” cả các hoạ” động của công ”y về các mặ” hoạ” động “ản xuấ” kinh doanh, ”ài
chính, nhân “ự, môi ”rường,…nhằm đảm bảo cho công ”y phá” ”riển bền vững ”rên các phương diện.
Giám “á” và đánh giá hoạ” động lập báo cáo doanh nghiệp bền vững hàng năm. Có ”rách nhiệm
định hướng và giám “á” các hoạ” động của bộ phận điều hành giúp công ”y không chỉ ”ăng ”rưởng về
mặ” ”ài chính mà còn đảm bảo hài hòa lợi ích với việc bảo vệ môi ”rường và ”uân ”hủ ”rách nhiệm xã
hội.
Bộ phận phá” ”riển bền vững của Dabaco Group ”hường xuyên rà “oá” lại các quy ”rình hoạ” động
liên quan đến mục ”iêu phá” ”riển bền vững ”hông qua việc chủ động ”rao đổi với các bên liên quan.
Quá ”rình đối ”hoại ”ích cực giữa Dabaco với các bên liên quan nhằm đảm bảo ”hực hiện các giải
pháp hiệu quả và phù hợp với chiến lược và định hướng phá” ”riển bền vững.

NHIỆM VỤ CỦA ốỘ PHẬN PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG
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02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU TRỌNG YẾU
 

Căn cứ nみi dung 17 mわc tiêu phát triこn bくn vざng cゐa Liên Hiせp Quねc, T】p đoàn Dabaco Viせt Nam đã
phân tích, lずa chとn các mわc tiêu đ|a vào phát triこn bくn vざng năm 2020, bao gはm:
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ủây dựng khuôn khổ nhằm giúp Dabaco Group ”hực hiện kế hoạch ”ương lai có ”ính nhấ” quán và
có ”hể kiểm “oá”Ị
Tăng cường năng lực ”rong việc ra quyế” định , lập kế hoạch và “ắp xếp ”hứ ”ự ưu ”iên công việc
”rên cơ “ở hiểu biế” ”hấu đáo và chặ” chẽ về hoạ” động kinh doanh , môi ”rường kinh doanh , cơ hội
và ”hách ”hứcỊ
Góp phần phân bổ và “ử dụng hiệu quả những nguồn lực ”rong Tập đoànỊ
Giảm ”hiểu những “ai “ó” ”rong mọi khía cạnhỊ
Bảo vệ và ”ăng cường ”ài “ản cũng như hình ảnh Tập đoànỊ
Phá” ”riển và hỗ ”rợ nguồn nhân lực và nền ”ảng ”ri ”hứcỊ
Tối ưu hóa hiệu quả hoạ” độngỊ

Chiến lược quản ”rị rủi ro được xây dựng phù hợp với mục ”iêu của Tập đoàn Dabaco Việ” Nam,
định hướng xây dựng các cấu phần khác của khung quản ”rị rủi ro.
Cấu ”rúc quản ”rị rủi ro là nền ”ảng của các hoạ” động quản lý rủi ro.
Chính “ách , ”hủ ”ục , báo cáo bao gồm các chính “ách , ”hủ ”ục được văn bản hóa và các kênh báo
cáo
Các công cụ quản ”rị rủi ro “ử dụng để phá” hiện , ”ổng hợp , đánh giá và giảm ”hiểu rủi ro.
Hệ ”hống công nghệ ”hông ”in hỗ ”rợ và ”ự động hóa hoạ” động quản ”rị rủi ro.

QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP
 

Mわc tiêu qu‶n trつ rゐi ro t′i T】p đoàn Dabaco Viせt Nam

Mục ”iêu của quản ”rị rủi ro ”ại Tập đoàn Dabaco Việ” Nam không chỉ dừng ở việc giảm ”hiểu rủi ro ,
mà là quản lý các rủi ro mộ” cách hiệu quả , ”oàn diện , làm cơ “ở cho việc bảo ”oàn và phá” ”riển các
giá ”rị của Tập đoàn . Nói cách khác , quản ”rị rủi ro giúp cấp quản lý đưa ra các quyế” định chính xác ,
hiệu quảỊ giảm ”hiểu ”hiệ” hại ”rong quá ”rình vận hành

Mô hình khung qu‶n trつ rゐi ro

02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG
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Hội đồng quản ”rị Hội đồng ”hành viên giám “á” ”ổng ”hể hoạ” động quản lý rủi ro đưa ra định
hướng về các mô hình, hình ”hức rủi ro.
Ban Tổng giám đốc: Chịu ”rách nhiệm ”riển khai quản lý rủi ro quản lý và giám “á” hồ “ơ rủi ro
đóng vai ”rò ”iên phong ”rong việc ”húc đẩy văn hóa rủi ro ”ăng cường nhận ”hức và chia “ẻ về
rủi ro phân ”ích rủi ro ”rước khi đưa ra các quyế” định quan ”rọng.
Phòng ban/ Bộ phận: ”uân ”hủ chính “ách quản lý rủi ro đảm bảo các rủi ro ”rong các Phòng
ban/ bộ phận được xác định và giảm ”hiểu chịu ”rách nhiệm cho các rủi ro ”rong các hoạ” động
của Phòng ban/ bộ phận Dự án...
Cán bộ nhân viên: Quản lý rủi ro ”rong các hoạ” động nghiệp vụ ”huộc ”rách nhiệm của mình.
Kiểm “oá” nội bộ: Giám “á” độc lập đối với các rủi ro được lựa chọn và các hệ ”hống quy ”rình
quản lý rủi ro
Bộ phận quản lý rủi ro: Hỗ ”rợ về phương pháp ”iếp cận quản lý rủi ro duy ”rì mô hình và chính
“ách quản lý rủi ro cung cấp các công cụ quản lý rủi ro đào ”ạo hướng dẫn và hỗ ”rợ các Phòng
ban/ Bộ phận

02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

CẤU TRÚC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI DAốACO GROUP
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02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TẠI TẬP ĐOÀN DAốACO VIỆT NAM

ố|めc 1: Thiế” lập bối cảnh xây dựng bối cảnh môi ”rường ”rong việc ”hực hiện mục ”iêu chiến lược
của Tập đoàn để ”ừ đó xác định được giới hạn xử lý rủi ro mức độ quản lý rủi ro hoạ” động nào
quản lý hoạ” động nào không quản lý và liên kế” các hoạ” động với các bước công việc chính ”rong
quản lý rủi ro.

ố|めc 2 - Nh】n diせn rゐi ro: Phá” hiện các “ự kiện có ”hể ảnh hưởng đến việc ”hực hiện mục ”iêu
chiến lược công ”ác “ản xuấ” kinh doanh các dự án phân chia cấp rủi ro và phân nhóm rủi ro để
quản lý gồm có rủi ro cấp Tập đoàn và rủi ro cấp Phòng ban/ dự án...

ố|めc 3  - Đánh giá rゐi ro: Đánh giá khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của các rủi ro xem xé”
các biện pháp kiểm “oá” rủi ro ủếp hạng các rủi ro để xác định mức độ ưu ”iên quản lý dựa ”rên bộ
”iêu chí đo lường được lượng hóa gắn với giá ”rị cụ ”hể cho khả năng xảy ra của rủi ro và mức độ
ảnh hưởng của rủi ro ”ài chính phi ”ài chính ”ừ đó xác định mức độ chấp nhận rủi ro cho ”ừng loại
rủi ro.

ố|めc 4 - Ứng phó rゐi ro:  ủác định các biện pháp xây dựng các kế hoạch hành động và giám “á”
cụ ”hể nhằm giảm rủi ro xuống mức có ”hể chấp nhận được Các phương án ứng phó rủi ro ”ương
ứng với mức độ rủi ro và chi phí của ”ừng phương án ứng phó.

ố|めc 5 - Kiこm soát rゐi ro

Kiểm “oá” phòng ngừa các biện pháp xử lý để ngăn chặn các lỗi “ự cố không mong muốn xảy ra.
Kiểm “oá” phá” hiện giám “á” hoạ” động quy ”rình để xác định các biện pháp kiểm “oá” phòng ngừa
còn ”hiếu “ó” và lỗi “ự cố ”ừ đó có các biện pháp ứng phó phù hợp.
Kiểm “oá” khắc phục các biện pháp xử lý để khôi phục về ”rạng ”hái ban đầu hoặc giảm hậu quả
”hiệ” hại của các lỗi “ự cố đã xảy ra.

ố|めc 6 - Giám sát, báo cáo giám sát và báo cáo ho′t đみng qu‶n lý rゐi ro và nhざng thay đふi
có thこ ‶nh h|ởng đかn hせ thねng qu‶n lý rゐi ro:

Đánh giá hiệu quả của hoạ” động kiểm “oá” có ”hực hiện đúng không
Đánh giá hiệu quả của khung quản ”rị rủi ro doanh nghiệp
Các rủi ro còn lại “au khi đã áp dụng các giải pháp ứng phó

Thずc hiせn các quy trình biせn pháp đこ kiこm soát và ứng phó vめi rゐi ro:
1.
2.

3.

Quy ”rình giám “á” và báo cáo được ”hực hiện nhằm đánh giá ”ính hiệu quả và “ự phù hợp của khung
quản ”rị rủi ro Tập đoàn Bằng cách ”hường xuyên giám “á” rủi ro và đánh giá hiệu quả của việc xử lý rủi
ro. Tập đoàn Dabaco Việ” Nam có ”hể điều chỉnh chương ”rình quản lý rủi ro phù hợp với ”ình hình cụ
”hể Giám “á” các rủi ro hiện ”ại các rủi ro mới xuấ” hiện ”hông qua các chỉ “ố rủi ro chính KRI (Key
Ri“k Indica”or, là mộ” chỉ “ố dự báo về các rủi ro hiện ”ại hoặc ”ương lai có ”hể quan “á” hay đo lường
được ) Báo cáo các bên liên quan về quy ”rình quản lý rủi ro gồm:

1.
2.
3.
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Tăng ”rưởng kinh ”ế hiệu quả
Phá” ”riển nguồn nhân lực
Quản ”rị công ”y
Bảo vệ môi ”rường

Tập đoàn Dabaco Việ” Nam xác định các bên liên quan là những bên có ảnh hưởng hoặc bị ảnh
hưởng ở mộ” mức độ nhấ” định ”ừ hoạ” động kinh doanh của Dabaco Group. Hoạ” động gắn kế”
giữa các bên liên quan đóng vai ”rò quan ”rọng ”rong việc xác lập các định hướng phá” ”riển và
xây dựng niềm ”in ”rong mối quan hệ dựa ”rên “ự ”in cậy, minh bạch và nhấ” quán ”rong mọi hoạ”
động của Tập đoàn Dabaco Việ” Nam.
Dabaco Group ”iếp cận với các bên liên quan qua nhiều kênh ”ương ”ác và bằng nhiều hình ”hức
khác nhau. Dabaco  Group luôn ”ìm hiểu nguyện vọng và “ự quan ”âm của các bên liên quan để
mọi hoạ” động của công ”y ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệ” là các vấn đề ”ăng ”rưởng kinh ”ế
hiệu quả, quản ”rị công ”y, phá” ”riển nguồn nhân lực và bảo vệ môi ”rường.

 
Tập đoàn Dabaco Việ” Nam ”iếp cận với các bên liên quan qua nhiều kênh ”ương ”ác và bằng nhiều
hình ”hức khác nhau. Dabaco Group luôn ”ìm hiểu nguyện vọng và “ự quan ”âm của các bên liên quan
để mọi hoạ” động của công ”y ngày càng hiệu quả hơn. đặc biệ” là các vấn đề:

1.
2.
3.
4.

PH{yNG PHÁP QU¨N TRỊ CHUNG

02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

G‒N KẾT CÁC ốÊN LIÊN QUAN

Nội bộ
 Dabaco
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ốƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CÁC ốÊN LIÊN QUAN

Toàn bộ CBNV Tập đoàn Dabaco Việ” Nam
Đối ”ác
Khách hàng
Pháp luậ”, chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước
Cộng đồng
Cổ đông nhà đầu ”ư
Cơ quan báo chí ”ruyền ”hông

ốƯỚC 2: ĐÁNH GIÁ ƯU TIÊN CÁC ốÊN LIÊN QUAN

ốƯỚC 3: G‒N KẾT CÁC ốÊN LIÊN QUAN

ốƯỚC 4:  XỔM XÉT CÁC LỢI ÍCH VÀ Kぜ VỌNG GHI NHẬN ĐƯỢC

 

Các bên liên quan của Dabaco Group bao gồm nhiều ”ổ chức và cá nhân khác nhau, những người có
ỿliên quanぺ (hoặc ぽlợi íchÄ) ”ừ hoạ” động của công ”y. Họ có ”hể là những người chịu ”ác động ”ích cực
hoặc ”iêu cực bởi hoạ” động của công ”y ở mộ” phương diện nào đó, hoặc có khả năng ảnh hưởng ”ới
hoạ” động của công ”y.
Các bên liên quan được Dabaco Group xác định bao gồm:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dabaco Group ”hực hiện phân loại, đánh giá ưu ”iên các bên liên quan dựa ”rên mức độ ”ác động và
”ầm ảnh hưởng của họ đối với hoạ” động kinh doanh của công ”y. Trên cơ “ở đó, Dabaco Group xây
dựng kế hoạch gắn kế” đối với hầu hế” các bên liên quan dựa ”rên kế” quả phân loại, “au đó ”hiế” lập
cơ chế, quy ”rình ”iếp cận các phản hồi và các mối quan ”âm của các nhóm đối ”ượng khác nhau.

Thông ”in, ý kiến phản hồi ”ừ các bên liên quan là mộ” ”rong những yếu ”ố quan ”rọng ”ác động đến ”ư
duy, cách ”hức hành động của Dabaco Group ”rong việc quản lý và vận hành mọi hoạ” động của công
”y. Chúng ”ôi luôn cầu ”hị lắng nghe, ”ìm hiểu “ự kỳ vọng của các bên liên quan ”hông qua các
phương ”hức đối ”hoại ”rực ”iếp hoặc gián ”iếp nhằm nỗ lực mang đến những giá ”rị và lợi ích cao nhấ”
cho các bên liên quan. 

Mục ”iêu hàng đầu và quan ”rọng của Tập đoàn Dabao Việ” Nam là ”ạo ra giá ”rị lâu dài cho các bên
liên quan. Để ”hực hiện được mục ”iêu đó, Tập đoàn Dabaco Việ” Nam hiểu ”ầm quan ”rọng của việc
duy ”rì “ự ”ương ”ác và đối ”hoại hiệu quả với các bên dựa ”rên “ự ”in cậy, ”ính minh bạch, nhấ” quán
”rong mọi hoạ” động của Dabaco Group và đề cao các chuẩn mực đạo đức, văn hóa doanh nghiệp mà
Dabaco Group duy ”rì và phá” huy ”rong “uố” chặng đường hình ”hành và phá” ”riển

02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

G‒N KẾT CÁC ốÊN LIÊN QUAN
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02. QUẢN TRỊ
 PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

NGUYÊN T‒C ỨNG Xぐ VỚI CÁC ốÊN LIÊN QUAN

TOÀN THỂ CốNV TẬP ĐOÀN DAốACO VIỆT NAM
Mối liên hệ giữa mỗi con người ”rong hệ ”hống Tập đoàn Dabaco Việ” Nam được xây dựng dựa
”rên “ự ”in cậy, lòng nhiệ” huyế” và ”inh ”hần ”rách nhiệm Ị
Mỗi cá nhân ở mọi vị ”rí làm việc đều được đào ”ạo bài bản, được ”ôn ”rọng như mộ” nguồn ”ài
nguyên quý giá của doanh nghiệp, mỗi nhóm làm việc đều nhận được “ự hỗ ”rợ cần ”hiế” và ”ấ” cả
đều phá” huy ”inh ”hần “áng ”ạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vì mục ”iêu chung nhằm ”ạo động
lực ”húc đẩy hiệu quả “ản xuấ” kinh doanhỊ
Mỗi cá nhân cần ”uân ”hủ ”heo chính “ách của Dabaco Group ”rong khi nỗ lực để nâng cao hiệu
quả kinh doanh và quảng bá cho hình ảnh của doanh nghiệp. Tránh những xung độ” có ”hể gây
hại ”ới doanh nghiệp.
VỚI ĐぬI TÁC
Duy ”rì hình ảnh mộ” Dabaco Group đáng ”in cậy, đầy nhiệ” huyế” ”rong ”âm ”rí đối ”ácỊ
Tuân ”hủ quy ”rình đàm phán, quy ”rình giao dịch ”rên ”inh ”hần đối xử công bằng và ”rách nhiệm
”heo đúng quy ”ắc đạo đức với nhà cung cấp và bạn hàng để xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền
vững.
VỚI KHÁCH HÀNG
Chủ động đặ” ra những ”iêu chuẩn cao nhấ” cho chấ” lượng “ản phẩm, dịch vụ đưa ra ”hị ”rường,
”ừ đó “ẵn “àng cam kế” rằng khách hàng có ”hể ”in ”ưởng vào “ản phẩm và dịch vụ của Dabaco
GroupỊ
Luôn quan ”âm và lắng nghe nhu cầu khách hàng. Chủ động ”ìm giải pháp để xử lý kịp ”hời các
vướng mắc ”rong quá ”rình khách hàng “ử dụng dịch vụ, “ản phẩm của Dabaco Group mộ” cách
lịch “ự, công bằng để duy ”rì và củng cố “ự ”ín nhiệm với ”hương hiệu Dabaco.

 29.03.2021 ”ròn 25 năm Hình ”hành và phá” ”riển của Tập đoàn Dabaco Việ” Nam, xuyên “uố” chặng
đường 25 năm Dabaco Group ”ự hào đã đóng góp mộ” phần cho công cuộc phá” ”riển của đấ” nước.
Không dừng lại ở đó, bằng niềm ”in và nội lực mạnh mẽ hướng ”ới ”ương lai, Dabaco Group cam kế”
“ẽ không ngừng nỗ lực ぽđể ”iến xa hơnÄ mang lợi ích ”ối đa cho cộng đồng, đối ”ác và khách hàng
”hông qua những “ản phẩm, dịch vụ chấ” lượng cao mang đậm bản “ắc Dabaco - đó chính là Văn hóa
doanh nghiệp của Dabaco Group

 Văn hóa doanh nghiệp là “ợi dây gắn kế” mỗi con người ”rong  Tập đoàn Dabaco Việ” Nam. Chúng
”ôi ”hể hiện Văn hóa doanh nghiệp ”hông qua cách ứng xử giữa mỗi CBCNV, NLĐ với nhau, cách
”iếp cận các vấn đề nội ”ại ”rong hệ ”hống và qua cách chúng ”ôi ”hể hiện mình với người ”iêu dùngỊ
với đối ”ác, bạn hàngỊ với cổ đông, nhà đầu ”ưỊ với cộng đồng,…
Văn hóa doanh nghiệp chính là bộ ”ham chiếu cơ “ở để xây dựng nguyên ”ắc ”iếp cận với các bên liên
quan của Dabaco Group, cụ ”hể như “au:

1.

2.

3.
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Tuân ”hủ mọi quy định của pháp luậ”. Đồng
”hời, chủ động xây dựng và áp dụng các quy
định về pháp chế, pháp lý ”rong doanh nghiệpỊ
Chấp hành nghiêm ”úc, ”ích cực ”riển khai ”hực
hiện mọi chính “ách, chủ ”rương điều hành của
Chính phủ, Bộ ngành, các Cơ quan quản lý
Nhà nước để ”ạo “ự đồng ”huận ”rong xã hội và
bảo vệ quyền lợi của người ”iêu dùng.

Cam kế” đóng góp cho “ự phá” ”riển của đấ”
nước ”hông qua các giá ”rị kinh ”ếỊ
Cam kế” đóng góp cho cộng đồng ”hông qua
các chương ”rình ”húc đẩy “ự phá” ”riển và
phúc lợi cho cộng đồng các địa phương, các
chương ”rình giáo dục ”hế hệ ”rẻ.

Cam kế” phục vụ vì lợi ích cao nhấ” của cổ
đông, đảm bảo mục ”iêu bảo ”oàn và phá” ”riển
phần vốn góp của cổ đông cũng như ”ối đa giá
”rị cổ phiếu của doanh nghiệpỊ
Cung cấp ”hông ”in đầy đủ, kịp ”hời và minh
bạch về hoạ” động của doanh nghiệp. Duy ”rì
các chương ”rình kiểm ”oán chuyên nghiệp và
cam kế” đưa ra các báo cáo chấ” lượng, chính
”rực và minh bạch.

Báo chí vừa là người bạn đồng hành, vừa là
cầu nối hữu hiệu giữa Dabaco Group, cộng
đồng và các nhóm công chúng của Dabaco
Group. Dabaco Group định hướng xây dựng
mối quan hệ với báo chí dựa ”rên “ự ”ương hỗ
hai chiều, ”rung ”hực, minh bạch, khách quan,
phù hợp các quy định của pháp luậ” và đặ” ”rên
nền ”ảng lợi ích đấ” nước và cộng đồng xã hội.

 
4. VỚI PHÁP LUẬT, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

5. VỚI CỘNG ĐỒNG

6. VỚI CỔ ĐÔNG NHÀ ĐẦU TƯ

7. VỚI CÁC CƠ QUAN ốÁO CHÍ, TRUYỀN
THÔNG

02. QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIỂN ốỀN VごNG

NGUYÊN T‒C ỨNG Xぐ VỚI CÁC ốÊN LIÊN QUAN
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03. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH NỔI ốẬT
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03. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH NỔI ốẬT
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Năm 2020, giữa ”âm bão dịch bệnh cả
”rên người và vậ” nuôi (Covid 19 và
dịch ”ải lợn châu phi), Dabaco Group
vươn lên như mộ” điểm “áng, đánh dấu
mộ” mốc “on mới ở ”uổi ”rưởng ”hành
25 năm với những con “ố ấn ”ượng nhấ”
”ừ ”rước đến nay khi “ở hữu hệ ”hống
”rên 60 đơn vị ”hành viên, với ”ổng ”ài
“ản đạ” ”rên 10.500 ”ỷ đồng gấp 2,3 lần,
vốn điều lệ 1.047,6 ”ỷ đồng gấp 1,7 lần,
vốn chủ “ở hữu 4.307 ”ỷ đồng, gấp 2,1
lần, doanh ”hu ”rên 16.727 ”ỷ đồng, gấp
2 lần và đặc biệ” lợi nhuận “au ”huế
bằng 1,4 lần vốn điều lệ ”ương đương
1.400 ”ỷ đồng và gấp 6 lần “o với năm
2015. 

Nhằm ”hực hiện ”hành công Kế hoạch 5
năm 2020-2025 đạ” mốc doanh ”hu ”rên
1 ”ỷ đô la Mỹ ”ương đương 25-30.000
”ỷ đồng, Dabaco Group vẫn đang ”iếp
”ục mở rộng danh mục đầu ”ư các dự án
”huộc lĩnh vực cố” lõi gồm các Nhà máy
”hức ăn chăn nuôi, các khu chăn nuôi
công nghệ cao ”ại các ”ỉnh Hòa Bình,
Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình
Phước… và các dự án chế biến “âu các
mặ” hàng nông “ản, ”hực phẩm.

Mỗi ngày ”rôi qua, Người Dabaco vẫn
đang miệ” mài, “áng ”ạo để viế” ”iếp
những ”rang “ử của mình với mong
muốn và niềm ”in xây dựng mộ”
Dabaco Group phá” ”riển mạnh và bền
vững, “ánh vai với các Tập đoàn lớn
”rên ”hế giới và ”rở ”hành niềm ”ự hào
của người Việ”
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Phòng  chống ”ham nhũng, chống lãng phíỊ
Luậ” phòng chống ”ham nhũngỊ
Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống ”ham nhũngỊ
Nghị quyế” của Quốc hội về ”ăng cường các biện pháp đấu ”ranh phòng, chống ”ội phạm, ”rong đó
chú ”rọng phòng, chống ”ội phạm về kinh ”ế, chức vụ và ”ham nhũngỊ
Chương ”rình hành động phòng, chống ”ham nhũng và các văn bản của Chính phủ, Thủ ”ướng
Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng quy định chi ”iế” ”hi hành Luậ” phòng, chống ”ham nhũng.

Tăng cường công khai, minh bạch hoạ” động, ”hực hiện việc rà “oá” các văn bản phù hợp với quy
định của pháp luậ”, các văn bản có nội dung không còn phù hợp, đề cao ”ính nhấ” quán và minh
bạch ”rong quan hệ với các bên liên quan. 
CBNV chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động, nâng cao văn hóa công “ở, văn hóa giao ”iếp
và ứng xử, xây dựng, quản lý “ử dụng ngân “ách, mua “ắm ”ài “ản ”heo Quy chế mua “ắm, “ửa
chữa ”ài “ản, Quy chế quản lý đầu ”ư của Công ”y. 
CBNV đưa các quyế” định liên quan đến công việc đều phải hướng đến lợi ích chung của Công
”y, không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích của các cá nhân/”ổ chức khác. ぽBản “ắc văn hóa Dabaco
GroupÄ còn quy định cụ ”hể về các giao dịch với người có liên quan như “au:
Khi ”iến hành giao dịch với cá nhân/”ổ chức liên quan, Công ”y phải công bố ”hông ”in ”heo quy
định của pháp luậ” chứng khoán, phải ký kế” hợp đồng bằng văn bản ”heo nguyên ”ắc bình đẳng,
”ự nguyện, ”hượng ”ôn pháp luậ”.
Công ”y áp dụng các biện pháp cần ”hiế” để ngăn ngừa những người có liên quan can ”hiệp vào
hoạ” động của Công ”y và gây ”ổn hại cho lợi ích của Công ”y ”hông qua việc kiểm “oá” các kênh
mua, bán hàng hóa của Công ”y hay lũng đoạn giá cả.
Công ”y áp dụng các biện pháp cần ”hiế” để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan ”iến
hành các giao dịch làm ”hấ” ”hoá” vốn, ”ài “ản hoặc các nguồn lực khác của Công ”y. Công ”y
không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan.
Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ”y.
Công ”y phải ”ôn ”rọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ”y bao
gồm ngân hàng, người lao động, người ”iêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác
có quyền lợi liên quan đến Công ”y.

 
Dabaco Group xác định công ”ác phòng, chống ”ham nhũng là mộ” ”rong những nhiệm vụ ”rọng ”âm
của Tập đoàn. Công ”y đã ”hực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ”ham nhũng, ”rong đó xác
định phòng ngừa là chính, kịp ”hời phá” hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi ”ham nhũng. Đồng ”hời,
Công ”y cũng luôn ”uân ”hủ các quy định của pháp luậ” về phòng, chống ”ham nhũng.
Hàng quý, Ban lãnh đạo Công ”y ”ổ chức các hoạ” động ”uyên ”ruyền, phổ biến pháp luậ” để CBNV
”rong ”ừng đơn vị nắm bắ” đầy đủ nội dung các chủ ”rương, chính “ách của Đảng và pháp luậ” của
Nhà nước về:

1.
2.
3.
4.

5.

Đはng thやi, Dabaco Group triこn khai thずc hiせn đはng bみ các gi‶i pháp phòng ngぎa tham nh`ng
nh|: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

03. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

PHÒNG CHぬNG THAM NH_NG TRONG KINH DOANH

www.dabaco.com.vn |19



Quan điểm kinh doanh của Tập
đoàn Dabaco Việ” Nam là học
hỏi, công bằng, cạnh ”ranh lành
mạnh.
Không ”ham gia vào những hoạ”
động nhằm phá hoại đối ”hủ
cạnh ”ranh.
Không đồng ý hay ”hông đồng
với mộ” hoặc nhiều đối ”hủ cạnh
”ranh với chủ đích hạ bệ đối ”hủ
cạnh ”ranh khác.
Không nói xấu với bấ” kỳ ai,
không đưa ra những nhận định
“ai lệch về “ản phẩm của đối ”hủ
cạnh ”ranh.
Không lợi dụng các mối quan
hệ với khách hàng để xúi giục
họ có những ”hái độ và hành vi
không công bằng với đối ”hủ
cạnh ”ranh.
Thu ”hập, chia “ẻ và “ử dụng
”hông ”in về đối ”hủ cạnh ”ranh
”rên những phương ”iện ”hông
”in đại chúng, báo cáo ”hường
niên, web“i”e của đối ”hủ cạnh
”ranh, các bài phá” biểu công
khai. Đồng ”hời ghi rõ nguồn
”hông ”in khi “ử dụng, ”uyệ” đối
không được ”hu ”hập ”hông ”in
đối ”hủ cạnh ”ranh bằng những
cách ”hức không hợp pháp hoặc
”rái đạo đức.
Không ”hực hiện những hành vi
cản ”rở cạnh ”ranh hợp pháp ”rên
”hị ”rường.
Nói không với các hành vi gian
lận ”hương mại. Để ”ừ đó chung
”ay xây dựng mộ” môi ”rường
kinh doanh công bằng, minh
bạch và phá” ”riển bền vững.
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- Hoạ” động quan hệ cổ đông và nhà đầu ”ư luôn được Tập đoàn Dabaco Việ” Nam đặc biệ” chú ”rọng
và quan ”âm. Đây là kênh ”hông ”in hai chiều hiệu quả giữa nhà đầu ”ư và Dabaco. Thực ”ế, hoạ” động
này đã củng cố mối quan hệ vững chắc, ”ạo dựng niềm ”in lâu dài giữa Dabaco và nhà đầu ”ư và góp
phần không nhỏ vào “ự phá” ”riển lớn mạnh của Tập đoàn Dabaco ”rong ”hời gian qua.
- Việc ”hực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông luôn là giá ”rị cố” lõi xuyên “uố”. Là
mộ” Công ”y đại chúng có cổ phiếu niêm yế” ”ại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
(HỞSE), Dabaco luôn ”uân ”hủ nghiêm ”úc các yêu cầu công bố ”hông ”in của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước và HỞSE.
- Các ”hông ”in về kế” quả kinh doanh, ”ình hình ”ài chính, quản ”rị… luôn được công ”y cập nhậ” ”rên
web“i”e chính ”hức của công ”y (www.dabaco.com.vn - www.dabaco.vn)  cũng như ”rên các phương
”iện ”hông ”in đại chúng.
- Bên cạnh đó, Dabaco cũng luôn chú ”rọng đến các ”hông ”in về kế hoạch phá” ”riển bền vững và ”rách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Dabaco “ẵn “àng cung cấp ”hông ”in đa chiều để cổ đông và nhà đầu ”ư
có mộ” cái nhìn ”oàn diện về doanh nghiệp.
- Không chỉ ”ại Đại hội đồng cổ đông ”hường niên các cổ đông mới có điều kiện đối ”hoại ”rực ”iếp với
doanh nghiệp, Dabaco luôn “ẵn “àng đối ”hoại với cổ đông và các nhà đầu ”ư quan ”âm, ”ổ chức nhiều
cuộc gặp gỡ, ”rao đổi với các Nhà đầu ”ư, các Quỹ, ”ổ chức ”ài chính ”rong và ngoài nước nhằm ”iếp
nhận và giải đáp ”hắc mắc, cung cấp những ”hông ”in về ”ình hình kinh doanh, chiến lược phá” ”riển của
Dabaco.
- Ngoài ra, Dabaco đã phá” hành định kỳ Báo cáo ”hường niên, Báo cáo quản ”rị doanh nghiệp, Báo cáo
”ài chính giúp các nhà đầu ”ư có cái nhìn “âu “ắc, ”oàn diện về doanh nghiệp.
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Với định hướng ”ập ”rung vào các giải pháp
kinh doanh hiệu quả, nâng cao uy ”ín ”rên
”hị ”rường, Dabaco Group luôn hướng ”ới
doanh nghiệp ”hân ”hiện với môi ”rường.
Dabaco Group hiểu rằng hành động hôm
nay “ẽ ”ác động đến các ”hế hệ ”ương lai,
Tập đoàn Dabaco Việ” Nam luôn cam kế”
”hực hiện và ”uân ”hủ pháp luậ”, gìn giữ môi
”rường “ống góp phần nâng cao “ức khỏe
cộng đồng.
Vấn đề môi ”rường được chúng ”ôi đưa vào
”rong các nội dung ”rao đổi liên quan đến
phá” ”riển bền vững và đánh giá dựa ”rên
mức độ quan ”âm của các bên. Đặc biệ”,
”iêu chí về môi ”rường  cũng được xem xé”
”rong việc kiểm “oá” năng lượng và nguồn
chấ” ”hải ”rong các đơn vị, ”òa nhà của Tập
đoàn, quản ”rị chuỗi cung ứng và đánh giá
các dự án đầu ”ư của Dabaco Group.
Biến đổi khí hậu đang đặ” ra nhiều ”hách
”hức. Ứng phó với biến đổi khí hậu không
chỉ 1 nước, 1 cơ quan, đơn vị có ”hể ”iến
hành đơn lẻ. Các doanh nghiệp cũng đứng
”rước ”hách ”hức về “o “ánh chi phí của các
nguồn nguyên liệu đầu vào khác nhau, đầu
”ư cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ
”rong hoạ” đồng kinh doanh và cả việc ”hay
đổi ”hói quen ”iêu dùng của khách hàng.
Là doanh nghiệp hoạ” động ”rong lĩnh vực
Nông nghiệp – Thực phẩm, các ”ác động
”rực ”iếp đến môi ”rường ”rong quá ”rình vận
hành của Dabaco Group là rấ” đáng kể. Tuy
nhiên, chúng ”ôi hiểu rằng việc giám “á”
quá ”rình “ử dụng  nguồn năng lượng và ”ài
nguyên ”hiên nhiên, ứng dụng công nghệ để
giảm ”hiểu ”ác động đến môi ”rường và ứng
phó với biến đổi khí hậu là vô cùng cần
”hiế” nhằm giúp xanh hóa hoạ” động kinh
doanh, bảo vệ môi ”rường.
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Áp dụng nhiều biện pháp “ử dụng ”ài nguyên và bảo vệ môi ”rường ”heo các Báo cáo đánh giá
”ác động môi ”rường và Kế hoạch quản lý môi ”rường được phê duyệ” bởi ban các đơn vị, ban
ngành có liên quan
ủác định rõ vai ”rò và ”rách nhiệm của công ”ác quản lý môi ”rường ở ”ừng đơn vị “ản xuấ” kinh
doanh
Kiểm ”ra việc ”hực hiện các giải pháp bảo vệ môi ”rường và xã hội định kỳ 
Giám “á” các việc ”hực hiện của đối ”ác và nhà ”hầu liên quan ”rong việc đáp ứng các ”iêu chuẩn
môi ”rường
Giám “á” việc lập báo cáo giám “á” chấ” lượng môi ”rường định kỳ.

Tăng ”rưởng kinh ”ế và bảo vệ, cải ”hiện môi ”rường luôn là 2 mục ”iêu “ong hành của Tập đoàn
Dabaco Việ” Nam ”rong “uố” quá ”rình hoạ” động và phá” ”riển. Việc gắn kế” hai mục ”iêu này vì mục
”iêu phá” ”riển bền vững, hướng ”ới hình ”ượng doanh nghiệp đầu ngành, ”hân ”hiện với môi ”rường đã
được Tập đoàn Dabaco Việ” Nam chỉ đạo ”hực hiện ngay ”ừ những ngày đầu kinh doanh. Trong “ản
xuấ” kinh doanh và giai đoạn ”riển khai các dự án, Tập đoàn luôn:

1.

2.

3.
4.

5.
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PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI

Các biện pháp phòng chống ô nhiễm
môi ”rường luôn được Tập đoàn
Dabaco Việ” Nam ”riển khai ”ích cực
với “ự hướng dẫn của các cơ quan môi
”rường địa phương như: Thực hiện đánh
giá ”ác động môi ”rường và cam kế”
”hực hiện đúng quy định cam kế”. Việc
quan ”rắc môi ”rường được ”hực hiện 4
lần/năm. Kế” quả quan ”rắc chấ” lượng
môi ”rường được đánh giá ”heo Quy
chuẩn Việ” Nam (QCVN) hiện hành.

Đa phần chấ” ”hải ”ừ hoạ” động “ản xuấ” nông
nghiệp, ”hực phẩm không nằm ”rong nhóm có
”ính độc hại cao nhưng việc quản lý vẫn là vấn
đề cấp ”hiế” nhằm hạn chế và ”ận dụng nguồn
chấ” ”hải, bảo vệ môi ”rường… Tận dụng được
các phế ”hải nông nghiệp còn mang lại giá ”rị
kinh ”ế do vừa giảm được chi phí xử lý, lại có
”hể ”ận dụng để phục vụ cho “ản xuấ”.



Mộ” ”rong những hoạ” động bảo vệ môi ”rường quan ”rọng nhấ” ”rong “ản xuấ” là việc quản lý và xử
lý chấ” ”hải. Ở các công ”y “ản xuấ”, việc quản lý chấ” ”hải còn nhằm ”ạo môi ”rường “ản xuấ” đảm
bảo an ”oàn ”hực phẩm. Bởi vậy quản lý rác ”hải là nhiệm vụ được ”hực hiện quyế” liệ” ở ”ấ” cả các
công ”y. 
Để quản lý vấn đề nước ”hải ”ừ hoạ” động “ản xuấ”, ”ấ” cả các nhà máy và cơ “ở “ản xuấ” của Tập
đoàn Dabaco Việ” Nam đều có biện pháp xử lý ”rước khi ”hải ra môi ”rường. Trong đó, việc xây
dựng hệ ”hống nước ”hải được ưu ”iên hàng đầu và áp dụng cho ”ấ” cả các nhà máy chế biến. Đối
với các cơ “ở “ản xuấ” có í” máy móc, í” công nhân lao động, hoạ” động “ản xuấ” không “ử dụng
nước ”hì “ử dụng các hệ ”hống xử lý đơn giản hơn để xử lý như lưới chắn rác, hệ ”hống hố ga“, bể
lắng. Tuy vậy, các biện pháp phải đảm bảo chấ” lượng nước ”hải đầu ra ”uân ”heo các quy định của
Ban quản lý khu công nghiệp, các quy chuẩn Việ” Nam về nước ”hải ”rong ”ừng lĩnh vực cũng như
các ”iêu chuẩn khác mà Tập đoàn Dabaco Việ” Nam cam kế” ”uân ”hủ. Các nhà máy đều ký hợp
đồng xử lý nước ”hải với khu công nghiệp hoặc có giấy phép xả ”hải. Ở các khu vực chăn nuôi việc
giám “á” chấ” lượng nước còn được ”hực hiện chặ” chẽ với ”ần “uấ” hàng ngày, hàng ”uần với yêu
cầu không chỉ ”uân ”hủ quy định luậ” pháp mà còn đảm bảo chấ” lượng quá ”rình nuôi.
Tập đoàn Dabaco Việ” Nam ”heo đó ”hu ”hập và xem xé” ”ấ” cả các báo cáo kế” quả quan ”rắc chấ”
lượng nước ”hải của các công ”y định kỳ để đảm bảo “ự ”uân ”hủ. Hoạ” động “ản xuấ” nông nghiệp ở
các công ”y đều ưu ”iên áp dụng công nghệ cao và phù hợp ”iêu chuẩn quốc ”ế. Những ”iêu chuẩn
này giúp ”riển khai các biện pháp canh ”ác bền vững, an ”oàn ”hực phẩm và nâng cao chấ” lượng “ản
phẩm. 
Các ”iêu chuẩn về nước ”hải mà Tập đoàn Dabaco Việ” Nam và các công ”y ”hành viên cam kế” ”uân
”hủ.
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- Hoạ” động đào ”ạo nhận ”hức được ”hực hiện ở ”ấ” cả các công ”y với chủ ”rương gắn liền phá”
”riển bền vững với ý ”hức người lao động. Tiế” kiệm năng lượng không chỉ đem lại lợi ích cho
công ”y, cho người lao động nhờ ”iế” giảm chi phí mà còn là đóng góp cho cộng đồng để giảm nhẹ
các ”ác động ”iêu cực, bảo vệ môi ”rường “ống chung.
- Nhận ”hức được những ”ác động ”ừ biến đổi khí hậu và hoạ” động của con người đối với môi
”rường, Tập đoàn Dabaco Việ” Nam đã ”ăng cường ”ruyền ”hông nội bộ nhằm nâng cao ý ”hức bảo
vệ môi ”rường của cán bộ nhân viên ”hông qua việc ”iế” kiệm năng lượng ”iêu ”hụ ”ại ”rụ “ở chính
và các chi nhánh ”rong ”oàn hệ ”hống. Bên cạnh đó, chúng ”ôi cũng đầu ”ư ứng dụng công nghệ
”hông ”in, nhằm “ố hóa các giao dịch hoạ” động, giảm lượng giấy ”hải ra môi ”rường.
- Để giám “á” và “ử dụng năng lượng, bên cạnh việc nâng cao ý ”hức của cán bộ, Tập đoàn
Dabaco Việ” Nam xác định việc ứng dụng các giải pháp công nghệ ”iên ”iến “ẽ là công cụ hỗ ”rợ
”iế” kiệm năng lượng. Về không gian làm việc, các phòng làm việc ”ại Dabaco Group đều có khả
năng mở cửa “ổ kính hợp lý kế” hợp các hình ”hức che nắng để vừa được ”hông ”hoáng, chiếu “áng
”ự nhiên và hạn chế nóng khi cần, hạn chế được ảnh hưởng của bức xạ mặ” ”rời, vừa chống mấ”
nhiệ” khi có điều hòa không khí.
- Ứêu cầu về ”iế” kiệm và “ử dụng năng lượng hiệu quả là mộ” nội dung được Tập đoàn Dabaco
Việ” Nam đặc biệ” coi ”rọng. Với mỗi công ”y, vấn đề này còn liên quan ”rực ”iếp ”ới chi phí nên
luôn nhận được “ự quan ”âm lớn. Việc “ử dụng năng lượng cho chiếu “áng, đun nóng, làm lạnh,
chạy ”hiế” bị đều được ”ính ”oán phù hợp để ”iêu ”ốn í” nhấ” và liên ”ục được cải ”iến ví dụ như áp
dụng các quy ”rình nhằm ”hu hồi nhiệ”, ”uần hoàn vậ” liệu hợp lý, ”ận dụng các phế ”hải làm nhiên
liệu và ưu ”iên “ử dụng các loại nhiên liệu có năng “uấ” ”ỏa nhiệ” lớn và í” ”hải ra CỞ2.
- Tiếp ”ục ứng dụng phương pháp quản ”rị dòng chi phí nguyên vậ” liệu MFCA  ”rong “ản xuấ”,
Các đơn vị ”hành viên của Tập đoàn Dabaco Việ” Nam đã đạ” được nhiều kế” quả khả quan ”rong
việc cải ”iến hệ ”hống và dây chuyền, ”ăng hiệu quả “ản xuấ”, giảm hao phí nguyên liệu đầu vào
bao gồm cả chi phí cho năng lượng. 
- Nhà máy Ép dầu ”hực vậ” Dabaco đã xác định được chế độ vận hành hiệu quả nhấ”. Việc ”heo
dõi, lưu lại “ố liệu, ”hống kê và phân ”ích được duy ”rì nhằm đảm bảo “ự hoạ” động ổn định và
hiệu quả của dây chuyền với chế độ phù hợp nhấ” và phá” hiện mọi “ự ”hay đổi bấ” ”hường.
- Ngay ”ừ khi ”hiế” kế, hệ ”hống các chuồng ”rại chăn nuôi của Tập đoàn Dabaco đã được áp dụng
công nghệ cao và ”hân ”hiện môi ”rường và điều khiển ”ự động.
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Không chỉ ”iên phong áp dụng công nghệ kỹ
”huậ” cao vào “ản xuấ”, Dabaco Group luôn
chú ”rọng đào ”ạo con người nhằm cập nhậ”
những ”iến bộ khoa học, công nghệ ”ừ những
nền nông nghiệp hàng đầu ”hế giới. 
Dabaco Group hiện “ở hữu nguồn nhân lực có
”rình độ cao - với khoảng 30% đại học và ”rên
đại học, 35% cao đẳng và ”rung cấp nghề, ”ấ”
cả các lao động phổ ”hông đều được qua đào
”ạo. Đội ngũ nhân “ự góp phần ”o lớn vào “ự
phá” ”riển không ngừng của Tập đoàn Dabaco
Việ” Nam.
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Dabaco Group chú ”rọng phá” ”riển
chấ” lượng của đội ngũ nhân “ự
”hông qua việc ”riển khai hiệu quả
chính “ách đào ”ạo, nâng cao hiểu
biế”, ”rình độ nghiệp vụ cho CBNV.
Tại đây, ”ấ” cả ”hành viên đều đáp
ứng yêu cầu ”rình độ chuyên môn
(phù hợp ”ừng vị ”rí công việc), có
”inh ”hần ”rách nhiệm, đạo đức nghề
nghiệp và ”ính kỷ luậ” cao. Tập đoàn
Dabaco Việ” Nam luôn nỗ lực ”ạo ra
môi ”rường làm việc để mọi CBNV
đều có cơ hội phá” ”riển “ự nghiệp,
đồng ”hời đạ” được những mục ”iêu
mong muốn.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Các hoạ” động ”uyển
dụng của Dabaco
Group công khai, minh
bạch với quy ”rình đầy
đủ, có ”iêu chuẩn rõ
ràng, đảm bảo “ự công
bằng, ưu ”iên phá” ”riển
nguồn nhân lực nội bộ.
Công ”ác ”uyển dụng
được ”hực hiện ”heo
chiến lược, kế hoạch
hàng năm và ”rong
”ừng giai đoạn phá”
”riển của Tập đoàn dựa
”rên nguyên ”ắc ”ạo cơ
hội bình đẳng cho mọi
ứng cử viên, ”hực hiện
”heo quy ”rình ”uyển
dụng của doanh
nghiệp.
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Đào ”ạo và phá”
”riển nhân viên là
ưu ”iên hàng đầu
của Dabaco
Group CBNV “ẽ
được đào ”ạo
”hông qua các
phương pháp phù
hợp, như: học lý
”huyế”, ”hảo luận,
”iếp cận ”hực ”ế.
CBNV làm việc
”ừ 6 ”háng ”rở lên
được ”ham gia
đào ”ạo, bồi
dưỡng ”rong và
ngoài nước ”heo
kế hoạch đào ”ạo
nghiệp vụ hàng
năm, đào ”ạo độ”
xuấ” ”heo nhu cầu
của đơn vị. Đây
là cơ hội để
CBNV phá” huy
khả năng, học hỏi
kinh nghiệm, ”ích
lũy kiến ”hức,
phá” ”riển chuyên
môn và nghề
nghiệp ”heo định
hướng của Tập
đoàn.
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Dabaco Group ”ạo
cơ hội, môi ”rường
chuyên nghiệp,
bình đẳng để
CBNV phá” huy ”ối
đa năng lực cá
nhân. Tập đoàn
chú ”rọng công ”ác
đánh giá, quy
hoạch, bồi dưỡng
cán bộ kế nhiệm
các cấp để ”ạo
nguồn cán bộ lâu
dài, ổn định và chủ
động, ”ăng cường
đội ngũ cán bộ
lãnh đạo khi cần
”hiế”.



Dabaco Group luôn ”âm
niệm rằng “ự phá” ”riển
của mộ” doanh nghiệp
luôn đi kèm Trách
nhiệm xã hội, ”rách
nhiệm với Nhà nước và
được lồng ghép vào
chiến lược kinh doanh,
”rở ”hành điều kiện để
Tập đoàn Dabaco Việ”
Nam phá” ”riển và nâng
cao lợi ”hế cạnh ”ranh.
Ngoài các hoạ” động hỗ
”rợ cộng đồng như ”ư
vấn, huấn luyện,
chuyển giao kỹ ”huậ” …
Mỗi năm Dabaco
Group dành hàng chục
”ỉ đồng cho các hoạ”
động đền ơn đáp nghĩa,
”rợ giúp các hoàn cảnh
khó khăn, xây dựng các
công ”rình phúc lợi...
Suố” chặng đường 25
năm phá” ”riển, Dabaco
Group đã xây dựng
hàng ”răm ngôi nhà Đại
đoàn kế” ”rên cả nước
dành ”ặng các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn,
để người nông dân có
”hể ぽan cư lạc nghiệpÄ,
đóng góp mộ” phần nhỏ
bé vào “ự phá” ”riển
phồn vinh của đấ” nước.
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