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PHỤ LỤC VI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV

CAO SU DẦU TIẾNG
3700146377
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH : không có

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường :

- Công tác bảo vệ môi trường luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm quản lý theo tiêu

chuẩn ISO 14001-2004. Đội ngũ cán bộ quản lý môi trường trong công ty được thành

lập từ cấp quản lý đến các đơn vị trực thuộc công ty.

- Trong 5 năm qua, Công ty đã đầu tư xây dựng các công trình lĩnh vực môi trường

mang lại hiệu quả cải thiện môi trường như: Hệ thống Spillway nhà máy Bến Súc giảm

lượng a xít sulfuaric đánh đông. Hệ thống khử mùi amoniac tại khu vực sản xuất mủ ly

tâm giảm đáng kể khí amoniac ảnh hưởng sức khỏe công nhân. Công ty đã xây dựng

04 hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy chế biến cao su theo tiêu chuẩn cột A

QCVN 01:2008/BTNMT (nay thay bằng QCVN01-MT:2015/BTNMT ngày 31/3/2015

có hiệu lực ngày 01/6/2015) và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả thải,

các hệ thống hoạt động ổn định xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra

Công ty còn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa đạt đạt quy

chuẩn QCVN: 28/2010/BTNMT.

- Duy trì hoạt động ổn định các hệ thống xử lý nước thải nhằm xử lý nước thải đạt

tiêu chuẩn cột A QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Tuyệt đối không xả nước thải không đạt

tiêu chuẩn làm ảnh hưởng môi trường

- Quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện đúng quy định.

- Chính sách chất lượng – môi trường của công ty hàng năm luôn nêu cao sản xuất

kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; Chất lượng đảm bảo

hài hòa lợi ích cộng đồng, khách hàng, công ty và đối tác.
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2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội: trong năm 2017, Công ty đã thực
hiện các hoạt động sau

Khoản mục
Năm 2015
(triệu
đồng)

Năm 2016
(triệu
đồng)

Năm 2017
(triệu
đồng)

Tổng chi tiêu hoạt động phúc lợi xã hội 21.966,10 31.085,00 31.544,85

- Xây dựng, sữa chữa, trang bị công trình
phúc lợi chung

1.000,28 2.147,00 9.205,93

- Chi hoạt động tuyên giáo 2.229,31 2.743,00 2.073,70

- Chi tham quan nghỉ mát & nghỉ dưỡng
sức

5.480,21 6.531,00 4.219,72

- Chi hoạt động y tế, nhà trẻ, mẫu giáo,
Chữ thập đỏ

2.458,69 963,00 3.287,89

- Hoạt động XH & ủng hộ địa phương

Trong đó: * Hoạt động xã hội tại công
ty

* Ủng hộ địa phương

10.797,61

7.935,99

2.861,62

5.687,00 7.757,61

2.998,51

4.759,10

- Chi trợ cấp khó khăn cho công nhân
viên chức lao động

2.223,00 5.000,00

- Chi ứng làm nhà trả góp 3.464,00

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp, trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an
toàn cho người tiêu dùng :

- Chính sách chất lượng – môi trường của công ty hàng năm có nêu rõ chất lượng

đảm bảo hài hòa lợi ích Cộng đồng, Khách hàng, Công ty và đối tác.

- Trong quá trình sản xuất, tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam và các

nước tiêu thụ cao su: không sử dụng các hóa chất cấm, gây tác hại đến sức khỏe người

tiêu dùng và môi trường; không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức,…

4. Quan hệ tốt với người lao động, trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động
trong doanh nghiệp:

- Hàng năm Công ty đều có chi tiêu để ứng làm nhà trả góp và trợ cấp khó khăn cho

công nhân viên chức lao động.

5. Đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

- Công ty cung cấp thông tin về quy trình chế biến, các loại hóa chất sử dụng trong

quá trình sản xuất, giao hàng cho khách hàng, tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu,

đảm bảo sản phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cuối cùng, không

ảnh hưởng đến môi trường của nước nhập khẩu, không gây dịch bệnh,…


