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BAO CÁO 
Kt qua thuc hin các nhim vtl  si nghip cong và trách nhim xA hi näm 2021 

I. MOT SO CHI TIEU yE NHIM VIJ Sl NGHIP CONG 

TT CM tiêu Dn vi tInh K hoach Thic hiên 
T51 so voi 

kê hoach 

1. 
Khi hrcing, san phm 
djch vi1 sir nghip cong 
thrc hin trong näm 

Gi? hoat 
dng thu 
phát song 

cüa he thông 

8.760 8.760 100% 
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Chi phi phát sinh lien 
quan dn các san phm 
djch vi sir nghip cong 
thirc hin trong nàm 

tdng 173,18 171,45 92,6% 

3. 
Doanh thu th1rc hin các 
san phm djch vii sr 
nghip cong trong näm 

tdng 190,18 185,91 91,8% 

II. TRACH NHIM xA HQI CUA DOANH NGHIP 

1. Trách nhim bão v môi lrwivng 

Trong hoat dng san xut kinh doanh, Cong ty luOn chip hành và dam bão thirc 
hin dung các quy djnh cüa pháp luat ye bão v môi trl.r&ng; 

2. Trácl, nhim dóng gop cho c3ng ding xã hi 

Näm 2021, Cong ty d t chirc quãn i, van  hành và khai thác tht H th6ng 
Thông tin duyên hái Vit Nam gôm 33 Dài dé cung cap djch vi sir nghip cong thông 
tin duyên hái. H thông d dam bão duy trI thông tin lien lac  cho các phixcmg tin hoat 
dng trên biên, phi1c vir thông tin cho cong tác tIm kiêm cru nn, phông chông thiên 
tai trên biên, cong tác an toàn, an ninh hang hãi, bâo v môi tnIng biên. 

Ben cnh hoat dng san xut kinh doanh, Dãng üy Cong ty, Cong doàn và Doàn 
Thanh niên Cong ty d xay dimg và to chirc nhiêu chuong trInh hành dng hrnrng ye 
cong dOng x hôi vói tinh than doàn kêt, trách thim. Cu the: 

- Phát dOng  và thi,rc hin các bien phap phOng, chóng djch berth  Covid-19: Cong 
doàn Cong ty phôi hçip vâi phông chuyên môn, dan vj trirc thuOc to chirc tuyên truyên 
và thirc hin tOt các huthig din cüa ChInh phü, B Y tê; Xây dijng kjch ban, phucmg 
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an phàng, chng djch theo trng cp d tucmg i1ng vâi tt'rng giai don cii th cüa djch 
bnh và h.ring dan các dn vj xay dirng phuong an phü hçip; chü dng trang bj khu 
trang, nhit kê, gang tay y tê và thu?mg xuyên thc hin cong tác v sinh khü khun tai 
ncyi lam viêc. 

- Cong doàn Cong ty phi hp vâi các phóng chuyên mon tham m.ru cho cp üy 
Dâng, lành dao  Cong ty ye các giãi pháp dam báo an toàn, on djnh dOi sOng, duy tn vic 
lam cho ngix?ñ lao dng, dê xuât h trq chi phi tiên an cho ngixôi lao dng tai  các don vj 
trirc thuc Cong ty phãi áp diing giàn each xâ hi theo Chi th 16 cUa Thu tixàng ChInh 
phü dê phông, chong dch bnh Covid-19. 

- H trq kjp th&i di vâi doàn viên, ngui lao dng là FO, F 1 phâi thrc hin 
each ly, diêu tr theo dung quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam t?i  Quyet 
djnh so 2606/QD-TLD ngày 19/5/2021 ye vic chi h trq khân cap cho doàn viên, 
ngix?yi lao dng bj ãnh huàng bâi djch Covid- 19 vài tong sO tiên là 13 triu dOng. 

- Chi üng h qu5 phông ch6ng djch bnh Covid-19 qua Uy ban Mt trn T 
quOc thành phô Hái Phông vài so tiên là 20 triu dOng; phát dng ngir&i lao dng 
Cong ty üng h Qu vàc xin phông Covid-19 vài tOng so tiên là 200 triu dong. 

- Ung hO chiiang trInh "SOng và may tInh cho em" qua BO Giáo dic và Dào t?o 
sO tiên là 50 triu dông. Chi tài trq hpe bong cho sinh viên trtthng Dai  h9c hang hâi 
Vit Nam sO tiên là 10 triu dông. 

- Tham gia hot dng hin máu tinh nguyen theo chuong trInh phát dOng  cüa Ban 
Chap hành doàn thanh niên các dja phirong. Tham gia üng hO cácQu, các chtrmig trinh 
do dja phwing phát dng thu&ng niên vâi sO tiên len den 15 triu dOng. 

3. TI:yc /zin thi lrdch n/,im vói nhà culig cip 

- Thirc hin theo dung các quy djnh cüa pháp 1ut và hçp dng dã giao kt vâi 
nhà cung cap trên tinh than hçp tác cüng phát triên. 

- Xây drng mi quan h t& vói nhi&u nhà cung cap, thrc hin lira ch9n nhà 
cung cap dam bão kiêm soát rUi no trong chuôi cung 1mg cüa Cong ty. 

4. Track nit im dam báo 4ti Ich và an bàn cho khách hang 

- Là mOt  doanh nghip cung cp djch vii sir nghip cOng hot dng trong lTnh 
we phông chong thién tai, tim kiêm cthi nan, an toàn an ninh, báo v môi tri.rmg trén 
biên d bão an toàn sinh mnh cho ngtthi di biên, Cong ty luOn dt lçi ich cüa khách 
hang lam mi1c tiêu sO 1 trong hot dng SXKD cUa mInh. Mci ngithi lao dng trong 
Cong ty cam ket thc hin cung cap djch vii nhanh chong, chinh xac, kjp thOi, hiu 
qua. 

- Co dOi  ngü chàm sóc, tix va h trçY k5' thut cho khách hang, sr ding thi& 
bj cUng nhtx djch viii cüa COng ty. 

- Phôi hçip vói các cci quan truyn thông trung trcmg và da phuong tuyên truyn 
giài thiOu  tan so phat tin Cánh bao Thiên tai và Dir báo Thi tiêt Biên cüa H thOng 
TTDH Vit Nam; 
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- Thire hién tuyén truyn tn s6 phát cãnh báo thiên tai và trrc canh TKCN cüa 
H thông TTDH thông qua ti rai, an phâm, bién tuyên truyên ngoâi trâi, h thông phát 
thanh lang xä tai  cac cáng cá, ben cá tp trung dông tàu thuyên ra vào, neo du. 

5. Quan h vái ngwà'i lao a'3ng 

- Tuân thu các quy djnh v k kt hçip dng lao dng theo quy djnh cUa Bô Lust 
lao dng cling nhu cüa Cong ty; 

- Th%rc hin quy ch dan chü trong Cong ty nhix k kt thirc hin ThOa uâc lao 
dng dôi vOi ngtthi lao dng, to churc hi nghj ngx&i lao dng,... 

- Ti chirc các cuOc d6i thoti djnh k' giüa Tng Giám d6c vài ngithi lao dng. 

6. Trách nhim ctâm báo lçti Ich cho ngwuti lao d3ng (Tong doanh nghip 

- Tuân thu ThOa ixâc lao dng di vâi ngithi lao dng: Bão dam diêu kin lam 
vic an toàn và Iành rnanh, thiic hin dào tao  có h tMng ye bão h lao dng; To chirc 
huân luyn va cap giây chirng nhan huân luyn an toàn v sinh lao dng, huân luyn 
nghip vii phông cháy chtra cháy cho ngu?i lao dng; Trã liing cho ng.thi lao dng 
theo dung quy chê, có các quy djnh báo v lao dng nghiêrn thc,... 

- Tuân thu quy djnh cüa pháp luat  v mua bão him y t& bão him tai nan  ngh 
nghip cho ngithi lao dng. Djnh kS'  to chirc khám sc khOe, các chInh sách lien quan 
den ngui lao dng trong toãn Cong ty, to chic tham quan, du ljch, tham gia hçc Nghj 
quyêt, th?ii sr, chInh trj và các hoat dng giao hru van hóa, the thao. 

- Mua bão him s1rc khOe cho ngu1i lao dng. 

- Thix?ng xuyen kim tra và duy trI thit bj may moe d dam bão rang ngithi lao 
dng dixçic lam vic trong mt môi tnr&ng an toàn và hiu qua; cãi thin diêu kin lao 
dng; 

- Mua bão him thit bj din tli•, nhà ci:ra vat  kin true dam bão cho hoat dng 
cüa Cong ty dxçic lien tic dam bão quyên lqi cho Cong ty cüng nhu nguôi lao dng; 

- T chrc dào tao  nghip vii tp trung, trirc tuyn,... cho ngixi lao dng trong 
Cong ty cling nh.r &m vj nhäm nâng cao trInh d, chuyén mon nghip vii. 

- T chirc chäm lo d?yi sang vat  chAt, tinh thAn, huáng tài lçi Ich thit thirc cho 
ngu?i lao dng, tao  sir gan bó tin ftr6ng gifla ngi.r&i lao dng vOi doanh nghip; Thrc 
hin trçi cap cho ngtrri lao dng có hoàn cãnh dc biêt  khó khän./. 

GIAM DOC 

PhanNg9c luang 

Noinhân: 
- Bô GTVT (dê b/c); 
- Chü tich (dé b/c); 
- KSV; 
- Các PTGD; 
- Lixu: HCTH, KHD1Ti 
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TPAUNHIEWH HN 
MÔT THAN EN 
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HANG I-
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