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BÁO CÁO KẾT QUẢ THựC HIỆN CÁC NHIỆM v ụ  CÔNG ÍCH 
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(Biểu số 4- Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

I. MỘT SÓ CHỈ TIÊU VÈ NHIỆM v ụ  CÔNG ÍCH
BIỂU MÕT SÓ CHỈ TIỂU VÈ NHIỆM v ụ  CÔNG ÍCH CỦA CÔNG TY

TT

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ so 
sánh vói 
KH (%)

Tỷ lệ so 
sánh với 
cùng kỳ 

năm trước 
(%)

1
Khối lượng, sản lượng sản 
phẩm dịch vụ công ích 
thực hiện trong năm

Tấn 90

2

Khối lượng, sản lượng sản 
phẩm dịch vụ công ích bị 
lối không đạt yêu cầu

3

Số lượng ý kiến phản hồi 
về chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ của DN không đạt 
yêu cầu Ề

4

Chi phí phát sinh liên quan 
đến các sản phẩm, dịch vụ 
công ích thực hiện trong 
năm

Triệu
đồng

72,124
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5
Doanh thu thực hiện các 
sản phảm, dịch vụ công ích 
trong năm

Triệu
đồng

83,454

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:
Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cũng như những quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc thực 
hiẹn cua Cong ty có sự kiếm tra, thanh tra định kỳ của cơ quan N hà nước có thẩm quyền. 
Tạo môi trường làm việc xanh sạch đẹp cho CBCNV.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:
Mỗi năm Công ty thu 01 ngày lương vào “Quỹ tình thương” để chia sẻ ủng hộ 

cho xã hội, dùng sản phẩm ủng họ những gia đình khó khăn, gia đình có công với đất 
nước trong năm có các hoạt động từ thiện như tham gia ủng hộ quỹ đên ơn đap nghía, 
quỹ xóa đoi giảm nghèo, quỹ Hội người khuyết tậ t.. .trên địa bàn tỉnh, vận động CBCNV
-  LĐ ủng hộ Quỹ v ắ c  xin phòng chống dịch Covidl9, hiến máu nhân đạo, hô trợ người
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lao động bị tác động bởi dịch Covid 19. Công ty không ngừng khuyến khích, phát động 
CBCNV thực hiện các hoạt động từ thiện.

3. Trách nhiệm với Nhà cung cấp:

Đảm bảo cạnh tranh công bằng cho các nhà cung cấp, thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về mua hàng hóa dịch vụ.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

Công ty luôn đảm bảo lợi ích và cam kết sản phẩm sản xuất đúng tiêu chuẩn của 
nhà nước quy định.

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cho người lao động trong Công ty:

Tạo môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho người lao động, thực hiện giờ 
làm việc đúng quy định, tôn trọng, bảo vệ và không phân biệt đổi xử với người lao động. 
Mỗi CBCNV đều có việc làm hưởng lương theo kết quả công việc được giao, đảm bao 
ôn định thu nhập cho người lao động. Công ty thực hiện chi trả đầy đủ mọi chế độ chính 
sách cho người lao động. Điêu kiện làm việc được đầu tư, môi trường làm việc được cải 
thiện, tư tưởng CBCNV yên tâm, đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn 
năm trước.

Nơi nhận:
-  Tổng công ty (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐTV Cong ty  (b/c);
- Phòng CNTT;
- Thông báo trên web. Cty;
- Lưu: VT, XNTT.


