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biomass

Chúng tôi kiến tạo những mối quan hệ chân thành và vượt qua mọi rào cản, vì chúng tôi tin
rằng những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm là điều tuyệt vời
nhất trong cuộc sống.

Chúng tôi được truyền cảm hứng từ khách hàng để sản xuất ra những loại bia tốt nhất và
lan tỏa niềm đam mê này tới tất cả các nhãn hiệu, sản phẩm và hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi tự hào là một công ty gia đình với bề dày lịch sử và di sản từ Hà Lan, và thừa
hưởng từ truyền thống này tinh thần làm chủ, giúp chúng tôi phát triển và hiện diện ở khắp
nơi trên thế giới.

Chúng tôi là những người xây dựng thương hiệu. Nhãn hiệu Heineken® tạo nên dấu ấn
riêng và hợp nhất tất cả chúng tôi, trong khi những nhãn hiệu nổi tiếng khác của chúng tôi ở
tầm địa phương, khu vực và trên toàn cầu đã giúp tạo nên một danh mục sản phẩm đa
dạng và độc đáo.

Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất trong mọi hoạt động của Công ty.

Sức mạnh của chúng tôi được tạo nên từ sự tin tưởng, sự đa dạng và phát triển.

Chúng tôi tin vào chân giá trị của mình: đam mê chất lượng, tận hưởng cuộc sống, tôn trọng
con người và hành tinh của chúng tôi.

Chúng tôi luôn đẩy mạnh tuyên truyền uống có trách nhiệm. Chúng tôi cam kết với cộng
đồng và không ngừng nỗ lực cải thiện những tác động của chúng tôi đối với môi trường trên
hành tinh.

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng và các đối tác để cùng phát triển và nỗ lực chiến
thắng bằng sự liêm chính và công bằng.

Chúng tôi tin rằng nhờ việc giữ vững những cam kết này, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều giá trị cho
các cổ đông.

Chúng tôi là HEINEKEN 

CHÚNG TÔI LÀ
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2018 là một năm thực sự phấn khởi cho HEINEKEN Việt Nam. Chúng tôi vinh
dự được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xếp hạng Doanh nghiệp
sản xuất bền vững nhất Việt Nam hai năm liền và là công ty duy nhất nằm
trong Top 3 ba năm liên tiếp. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, HEINEKEN Việt Nam
đã tự hào chia sẻ chương trình phát triển bền vững của mình tại Hội nghị Quốc
gia về Phát triển Bền vững năm 2018 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.  

Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận cho những công sức và sự phấn đấu vì một
Việt Nam tốt đẹp hơn đã được ghi nhận và sẽ tiếp tục nỗ lực bởi chúng tôi
hiểu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Năm 2018 chúng tôi đưa phát triển
bền vững – một nét đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi –
thành ưu tiên hang đầu trong các quyết định mang tính chiến lược của công
ty. Chúng tôi muốn khát vọng này lan tỏa khắp công ty và tiếp sức cho toàn
thể nhân viên để họ luôn xem xét đến yếu tố bền vững khi đưa ra các quyết
định hàng ngày của mình.

Leo Evers, Tổng Giám Đốc Điều Hành

Thông điệp của 
Tổng Giám đốc Điều hành
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Tất cả các nhà máy của chúng tôi hầu như không còn chất thải chôn lấp và
toàn bộ lượng nước thải trong sản xuất đều được xử lý triệt để và tái sử dụng
hoặc trả về môi trường một cách an toàn. Nhà máy bia mới nhất của chúng
tôi tại Vũng Tàu sẽ trở thành nhà máy bia đầu tiên trong khu vực Châu Á Thái
Bình Dương của tập đoàn HEINEKEN hoạt động không phát thải các-bon và
sử dụng 100% năng lượng tái tạo để đáp ứng các nhu cầu nhiệt và điện năng
của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo tại tất cả
các nhà máy và tin rằng đây sẽ là một mô hình tuyệt hảo cùng với việc tiếp
tục áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.  Việc sử dụng năng
lượng tái tạo đã giúp chúng tôi giảm được 38.617 tấn khí thải CO2. Năm
2018, chúng tôi giảm được 10% lượng khí thải các-bon. Ngoài ra, chúng tôi
còn nỗ lực giảm phát thải trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như việc tối ưu
hóa mạng lưới phân phối bằng cách chuyển sang sử dụng các loại phương
tiện thân thiện với môi trường hơn như xe nâng điện. Chỉ riêng năm 2018,
những sáng kiến này đã giúp giảm trên 2.500 tấn khí thải CO2.

Chúng tôi tiếp tục đầu tư đáng kể cho việc xây dựng văn hóa Uống Có Trách
Nhiệm trong cộng đồng. Chúng tôi kết hợp với một chuyên gia quốc tế về
thay đổi hành vi để thiết kế chương trình tuyên truyền uống có trách nhiệm
hiệu quả hơn. Năm 2018, hơn 30,5 triệu lượt người đã tiếp cận thông điệp
này thông qua các sự kiện và sáng kiến của chúng tôi. Chúng tôi củng cố văn
hóa uống có trách nhiệm cho tất cả nhân viên bằng cách hỗ trợ phương tiện
đi lại cho đội nhân viên tiêu thụ, huấn luyện mô phỏng an toàn giao thông và
nghiêm túc áp dụng quy định Đã uống rượu bia - Không lái xe.

Một trong những thành tựu lớn nhất của chúng tôi năm 2018, tuy khó thể
hiện bằng con số hoặc thống kê, chính là niềm tự hào và sự cam kết của nhân
viên chúng tôi đối với các sáng kiến phát triển bền vững của công ty. Điểm số
Khảo sát Môi trường làm việc tiếp tục tăng, đưa chúng tôi thành một trong
những công ty xếp hạng cao nhất của HEINEKEN toàn cầu và chúng tôi được
tạp chí Human Resource Asia công nhận là một trong những nơi làm việc tốt
nhất tại Châu Á. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với tôi chính là niềm tự
hào và toàn tâm toàn lực của nhân viên.

Tôi kỳ vọng 2019 sẽ lại là một năm tuyệt vời, một năm chúng tôi và các bên
liên quan cùng nhau có những hành động thiết thực vì những Mục tiêu Phát
triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs). Chúng tôi hy vọng quý vị hòa chung
niềm khát khao của chúng tôi trong việc tạo ra những tác động tích cực và
chúng tôi mong quý vị chung tay với chúng tôi trong hành trình phát triển bền
vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Leo Evers
Tổng Giám Đốc Điều Hành
Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam
Tháng 6. 2019
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Q: Phát triển bền vững là một phần của chiến lược kinh doanh được
hiểu như thế nào?

Đơn giản là, tại HEINEKEN Việt Nam, mỗi khi đưa ra một quyết định phải đặt ba câu hỏi:

1. Quyết định đó có giúp tăng thị phần không?  
2. Quyết định đó có giúp tăng lợi nhuận không?  
3. Quyết định đó có tạo giá trị bền vững không? 

Nếu trả lời có cho cả 3 câu hỏi thì đó là một quyết định hoàn hảo. Bằng không quyết định đó
phải được xem xét lại. 

Lấy ví dụ: tôi phải duyệt một bản thiết kế rất đẹp cho bao bì của một sản phẩm Tết, có in 
nhũ bạc. Tôi biết nhũ bạc làm hạn chế khả năng tái chế của giấy carton và có thể trở thành
chất thải độc hại nếu loại bỏ không đúng cách và làm gia tăng chi phí, đồng nghĩa với việc
không thỏa ba câu hỏi và do vậy không được duyệt.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: 

Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn
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Việt Nam đã đạt được
những thành tựu kinh tế
đáng kể trong những

năm qua. Một trong những ưu
tiên chiến lược của Việt Nam
là đảm bảo phát triển kinh tế
song hành với sự bền vững về
môi trường và bình đẳng về xã
hội. HEINEKEN Việt Nam toàn
tâm toàn ý thực hiện những
hành động thiết thực, và quan
trọng hơn, tạo động lực để
khuyến khích bên liên quan
cùng hành động nhằm chung
tay thực hiện Chiến lược Quốc
gia về Phát triển bền vững của
Việt Nam.

Năm 2018, HEINEKEN Việt
Nam đã có một bước chuyển
quan trọng: phát triển bền
vững không chỉ là cam kết mà
đã trở thành mục tiêu hàng
đầu trong chiến lược sản xuất
kinh doanh. Cách tiếp cận này
đóng vai trò quan trọng hàng
đầu trong việc thúc đẩy thay
đổi hành vi trong công ty vì
toàn bộ nhân viên HEINEKEN
tại Việt Nam bắt buộc phải
chú trọng phát triển bền vững
trong công việc cũng như
những quyết định thường nhật
của mình. 

Lấy phát triển bền vững làm
động lực phát triển kinh
doanh, chúng tôi đi tiên phong
và dẫn đầu trong việc đóng
góp cho chiến lược phát triển
bền vững của Việt Nam bằng
cách làm gương điển hình và
không ngừng nỗ lực vươn tới
những chuẩn phát triển bền
vững cao hơn. Khi hoàn thành
vào cuối năm 2019, nhà máy
bia tại Vũng Tàu của chúng tôi
sẽ trở thành nhà máy bia đầu
tiên trong khu vực không phát
thải các-bon, sử dụng 100%

nhiệt và điện năng từ nhiên
liệu sinh khối. Nếu thành công,
mô hình thí điểm này sẽ nhân
ra tất cả các nhà máy bia khác
tại Việt Nam để sử dụng điện
năng từ nhiên liệu sinh khối.

Chúng tôi tin rằng việc thực
hiện hiệu quả lộ trình phát
triển bền vững tạo tác động
tích cực cho quốc gia rất cần
sự chung tay hợp tác của các
bên liên quan và cộng đồng
doanh nghiệp. Vì vậy, chúng
tôi chủ động phổ biến những
thực hành bền vững trong
cộng đồng doanh nghiệp địa
phương đồng thời nâng cao
nhận thức về phát triển bền
vững cho các bên liên quan
của chúng tôi bằng cách xây
dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử
cho Nhà Cung cấp và thực
hiện hàng loạt các hoạt động
gắn kết/ tuyên truyền. Năm
2018, HEINEKEN Việt Nam tài

trợ các buổi tập huấn về kinh
tế tuần hoàn cho trên 20
doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ
chức huấn luyện về phát triển
bền vững cho trên 100 nhà
cung cấp đồng thời tham gia
chia sẻ mô hình phát triển bền
vững của HEINEKEN Việt Nam
tại nhiều diễn đàn, hội nghị
khác nhau. Chúng tôi cũng tổ
chức thành công các chương
trình nằm trong chiến lược
phát triển bền vững của công
ty như chương trình tuyên
truyền "Đã uống rượu bia -
không lái xe'' để xây dựng văn
hóa uống có trách nhiệm,
Chương trình nước sạch cho
cộng đồng "Một phút tiết kiệm
triệu niềm vui" để giải quyết
vấn đề khan hiếm nước sạch
và Chương trình "Đánh thức
bản lĩnh hỗ trợ cộng đồng”
thông qua nhãn hàng Tiger để
vận động tái chế và giảm
lượng chất thải chôn lấp. 
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Trước hết, chúng tôi tạo ra giá trị kinh tế thông qua việc đóng
góp vào ngân sách nhà nước. Năm 2018, trong toàn bộ chuỗi 
giá trị của mình, chúng tôi đóng góp gần 49 ngàn tỉ đồng, tương
đương 0,91% GDP của Việt Nam, tăng 15% so với năm 2017.
Chúng tôi cũng hỗ trợ 166.000 công việc trực tiếp và gián tiếp
thông qua các nhà cung cấp và đối tác thương mại.

Chúng tôi không chỉ áp dụng không ngừng những sáng kiến tiết
kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, mà còn tiên phong áp
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Và chúng tôi rất vinh dự được
được xếp là Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam lĩnh vực sản
xuất hai năm liền.

Là một doanh nghiệp, chúng tôi đổi mới và đưa chiến lược phát
triển bền vững của mình thành mục tiêu hoạt động. Việc chuyển
đổi như thế đòi hỏi nhân viên chúng tôi phải chú trọng và thực
hành phát triển bền vững khi đưa ra quyết định mỗi ngày. 

Đối với người tiêu dùng, giá trị đầu tiên chúng tôi mang lại chính
là những sản phẩm chất lượng cao, những ly bia và nước táo lên
men tuyệt hảo cho những thời khắc tuyệt vời. Đồng thời, chúng
tôi còn mang đến văn hóa Uống có trách nhiệm. Tận dụng sức
mạnh của thương hiệu, chúng tôi truyền tải thông điệp đến với
đông đảo người tiêu dùng. Mặc dầu sự thay đổi không thể một
sớm một chiều, chúng tôi vẫn thấy các sáng kiến của chúng tôi
đang phát huy tác dụng. Những người đến dự các sự kiện tiêu
biểu của các nhãn hiệu  Heineken® và Tiger  càng ngày càng
càng nhận thấy rõ nỗ lực của chúng tôi trong việc tuyên truyền
văn hóa uống điều độ hơn, ví dụ không bán bia tại các sự kiện đó. 

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng tôi mang lại giá trị 
cho nhân viên và cộng đồng của chúng tôi bằng

cách đảm bảo sự an toàn và an sinh cho họ.
Chúng tôi xây dựng văn hóa an toàn bằng

nhiều cách , từ việc hỗ trợ phương tiện đi lại
cho nhân viên tiêu thụ  khi ra thị trường, 
tổ chức huấn luyện định kỳ. 

Theo bạn giá trị lớn nhất mà HEINEKEN Việt Q:

Ông Leo Evers
Tổng Giám Đốc Điều Hành
Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam

“
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Nam tạo ra cho các bên liên quan của mình là gì?

Chị Phạm Thị Kim Chi
Giám đốc - Kho vận & Chăm sóc khách hàng,

25 năm thâm niên tại công ty

Một môi trường làm việc tuyệt vời, nhiều cơ hội thăng tiến tốt. Quan
triệt văn hóa “an toàn trên hết”, luôn quan tâm đến sự an toàn cũng

như chăm lo cho sức khỏe nhân viên. Một công ty thật sự nghiêm túc
trong việc tạo tác động tích cực cho môi trường cũng như áp dụng

những sáng kiến đột phá hướng đến sự phát triển bền vững.

Ông Trần Văn
nguyên Đại Biểu Quốc Hội

Một công ty có trách nhiệm, đóng góp đáng kể cho
ngân sách nhà nước và có nhiều sáng kiến bảo vệ

môi trường cũng như nhiều hoạt động hỗ trợ cộng
đồng ý nghĩa tạo giá trị tích cực cho xã hội.

Nhân viên tiếp thị

Một môi trường làm việc an toàn và
được quan tâm, hỗ trợ tuyệt vời từ các

anh chị quản lý. Được huấn luyện kỹ về
an toàn cũng như cách bảo vệ bản

thân, xử lý những tình huống nhạy cảm
có thể xảy ra do tính chất công việc.

Ông Nguyễn Thanh Hải
Phó đoàn đại biều quốc hội tỉnh Tiền Giang

Tài trợ các dự án xây dựng hạ tầng cho địa
phương cũng như các chương trình nâng cao
nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường.

Anh Hoàng Anh Dũng
Giám Đốc, Công ty May Hoàng Nguyễn, Nhà Cung Cấp

Heineken Việt Nam luôn công bằng và minh bạch với nhà cung
cấp, luôn nhiệt tình chia sẻ những sáng kiến phát triển bền vững
tuyệt vời. Tôi đã vận dụng nhiều sáng kiến hay như Quy tắc Bảo
vệ Bản thân, hoạt động bảo vệ nguồn nước và nhiều sáng kiến
khác để cải tiến các hoạt động phát triển bền vững tại công ty tôi.

Người tiêu dùng
chia sẻ tại sự kiện Tiger Wall

Việc đầu tư tuyên truyền xây dựng ý thức
uống có trách nhiệm cho chúng tôi cho thấy
người tiêu dùng được đặt lên trước lợi nhuận.

“

“

“

“

“

“



HEINEKEN Việt Nam     Báo Cáo Bền Vững 2018

Nội dung Chúng tôi là HEINEKEN Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn Số liệu về kết quả Phạm vi báo cáo Tiêu chuẩn GRI

10

Những điểm nhấn của năm 2018

X p h ng #1 – c VCCI x p h ng Doanh nghi p 
b n v ng nh t t i Vi t Nam 2 n m liên ti p

N m trong Top 3 công ty b n v ng nh t 
Vi t Nam 3 n m li n 

Môi tr ng làm vi c t t nh t
t i Châu Á

Ch  s  g n k t nhân viên là 
92%, cao nh t trong t p 

oàn HEINEKEN toàn c u 
(nhóm công ty có nhà máy)

H i th o v  phát tri n b n 
v ng (Lý thuy t thay i 
hành vi, kinh t  tu n hoàn, 
các tiêu chu n GRI) cho trên 
100 nhà cung c p và 20 
doanh nghi p v a và nh

óng góp 0,91% GDP Vi t Nam

H  tr  166.000 vi c làm

Trên 30,5 tri u 
l t ng i ã ti p c n thông 

i p ã u ng r u bia - 
Không lái xe 

Tái s  d ng và tái ch  98,7% ph  ph m 
và ph  ph m trong s n xu t  

u t  13 t  ng cho các d  án 
n c s ch t i 23 khu dân c  (t  
n m 2012 n nay)
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Duy trì sự thịnh vượng
vì một Việt Nam tốt đẹp hơn
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HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #1:  

Tầm quan trọng của những
đóng góp trực tiếp từ
HEINEKEN Việt Nam cho nền
kinh tế được thể hiện qua việc
đóng góp ngân sách và hỗ trợ
việc làm trong toàn bộ chuỗi
giá trị. Vì thế, là một doanh
nghiệp, HEINEKEN Việt Nam
phải đảm bảo hiệu quả kinh tế
đồng thời cũng phải nhanh
chóng thích nghi với môi
trường bán lẻ luôn thay đổi. 

Với tôn chỉ không ngừng cải
tiến, chúng tôi tiếp tục nỗ lực để
đa dạng hóa những sản phẩm
chất lượng cao, bổ sung danh
mục những nhãn hiệu quốc tế
và nội địa về bia & nước táo lên
men. Năm 2018, chúng tôi giới
thiệu nhãn hiệu bia Amstel và
sản phẩm Strongbow với vị mới
(Dark Fruit) đến người tiêu dùng
Việt Nam. Để đón đầu xu hướng
thị trường, chúng tôi luôn sâu
sát với người tiêu dùng, lắng
nghe nhu cầu của họ và đáp
ứng nhanh chóng khi cần.

Ngoài ra chúng tôi muốn sử
dụng các nguồn lực kinh tế của
mình hiệu quả hơn và giảm
đáng kể chi phí trong các hoạt
động kinh doanh. Không chỉ tối
ưu hóa chi phí, chúng tôi muốn
truyền tinh thần làm chủ đến
mọi nhân viên để tất cả luôn
nỗ lực làm việc có năng suất và
hiệu quả hơn. 

Những chiến lược nói trên giúp
mang lại lợi nhuận và đảm bảo
HEINEKEN Việt Nam có thể
duy trì sự tăng trưởng của
mình. Chỉ khi duy trì được sự
tăng trưởng của mình chúng
tôi mới có thể tạo ra giá trị
kinh tế, đảm bảo công việc lâu
dài cho nhân viên và tạo
doanh thu ổn định cho các nhà
cung cấp.

Năm 2018, HEINEKEN Việt
Nam trực tiếp sử dụng  3.277
lao động và góp phần tạo ra
hơn 162.000 công việc gián
tiếp trong chuỗi giá trị của

mình: thượng nguồn chuỗi giá
trị liên quan đến các lĩnh vực
cung cấp nguyên liệu, vật liệu
bao bì và dịch vụ, và hạ nguồn
bao gồm hoạt động phân phối
và kinh doanh các sản phẩm
của chúng tôi. Các nhà cung
cấp, phân phối, nhà thầu và
đối tác kinh doanh của chúng
tôi có thể hưởng lợi từ các hoạt
động của chúng tôi và tăng
trưởng cùng với HEINEKEN
Việt Nam. 

HEINEKEN Việt Nam cũng 
cam kết sử dụng tối đa nguồn
cung ứng nội địa và bền vững.
Việc nội địa hóa hầu như toàn
bộ vật liệu bao bì đã giúp
chúng tôi có thể đóng góp
nhiều hơn cho nền kinh tế địa
phương. Cam kết này hỗ trợ 
và tạo ra thu nhập cho các
doanh nghiệp địa phương
đồng thời tạo ra giá trị gia
tăng từ việc giảm dấu chân
các-bon trong chuỗi cung ứng
của chúng tôi.

Đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho nền kinh tế thông qua việc hỗ
trợ tạo việc làm và đóng góp cho GDP   

166.000 +11%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,1

8,4
9,3

11,7

6,2
7,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

111,5 110
127

138,8

158,8
166

0,91%
GDP 49

+15%
2017
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Ngoài lợi ích kinh tế trực tiếp,
chúng tôi còn góp phần phát
triển năng lực của đối tác
thương mại, từ đó giúp cho
công việc kinh doanh của họ
tăng trưởng. Tất cả các nhà
phân phối mới đều được tham
dự Chương trình Định hướng
Nhà Phân Phối nhằm mục đích

nâng cao kỹ năng kinh doanh
và quản lý cho họ. Để chương
trình đạt kết quả cao nhất,
chúng tôi thiết kế riêng từng
phương án hỗ trợ để có thể
tập trung phát triển các nhà
phân phối dựa trên mức độ 
về "Kỹ năng và Mong muốn''
của họ.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ
các khóa huấn luyện cho đội
ngũ kế thừa tiềm năng của 
các nhà phân phối, do nhiều
người trong số đó là những nhà
phân phối thế hệ đầu tiên nay
đã đến tuổi hưu. Mục đích của
các buổi huấn luyện là cung
cấp cho lớp kế thừa những kỹ
năng mềm và năng lực để tiếp
quản công việc kinh doanh 
của gia đình.

Kết quả là năng lực kho vận
như quản lý kho bãi, vận tải
hàng hóa,khả năng nhận
hàng (xe nâng/trọng tải xe
tải), và quản lý tồn kho của
các nhà phân phối đã tăng
đáng kể. HEINEKEN Việt 
Nam cũng hỗ trợ nâng cao
hiệu quả của việc trưng bày
hàng hóa tại quán và huấn
luyện nâng cao năng lực 
cho các quán.  

HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #2:  
Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Huấn luyện kỹ năng
kho vận cho

67 nhà phân phối

cho đội ngũ kế thừa
các nhà phân phối

4 đợt huấn luyện
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6%

20%51

Nhà phân phối Trần Thanh Cang của
chúng tôi ở Tiền Giang đã nâng cao được
kỹ năng quản lý hoạt động của mình nhờ
chương trình đào tạo và sự hỗ trợ của
HEINEKEN Việt Nam từ 2014 đến 2018.
Từ đó, doanh thu của nhà phân phối này
năm 2018 đã tăng gấp 8 lần so với 4 năm

trước đó. Sự linh hoạt trong kinh doanh 
và lợi thế cạnh tranh của nhà phân phối
này được nâng cao và công việc làm ăn
của ông có nhiều triển vọng hơn. Ngoài
việc tăng doanh số, nhà phân phối này 
đã nâng cấp hoàn toàn cơ sở kinh doanh
của mình.   

Nâng cao kỹ năng cho các doanh nghiệp nhỏ

Nội dung We are HEINEKEN Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn Số liệu về kết quả Nội dung Báo cáo Tiêu chuẩn GRI
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HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #3:  
Xây dựng văn hóa phát triển bền vững cho các bên liên quan
Mặc dầu khái niệm phát triển bền vững đã phổ biến ở Việt Nam nhưng việc áp dụng thực tế vẫn
còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để thúc đầy việc thực hiện phát triển bền vững
rộng rãi ở Việt Nam là chia sẻ những thực hành hiệu quả và các giải pháp thực tế.  

Hầu hết các tác động của
chúng tôi tạo ra trong chuỗi
cung ứng nên chúng tôi tin
rằng chúng tôi có thể tạo sự
khác biệt lớn nhất bằng cách
truyền cảm hứng và nâng cao
năng lực cho các nhà cung cấp
để họ có thể tuân thủ các thực
hành kinh doanh có trách
nhiệm hơn đối với môi trường
và xã hội. HEINEKEN Việt Nam
rất coi trọng việc sử dụng
nguồn cung cấp nguyên liệu
chất lượng cao và bền vững từ
địa phương cho các sản phẩm
của mình và yêu cầu các nhà
cung cấp cũng tuân theo
những tiêu chuẩn tương tự. Khi
chúng tôi thúc đẩy các nhà
cung cấp áp dụng các thực
hành tốt và lồng phát triển bền
vững vào hoạt động kinh
doanh, họ cũng đồng thời có
thể nâng cao uy tín doanh
nghiệp và năng lực cạnh tranh
của mình. Khi có nhiều doanh
nghiệp tham gia với HEINEKEN
Việt Nam trong nỗ lực này,
chúng tôi có thể hỗ trợ Chương
trình Quốc gia về Phát triển
bền vững của Việt Nam và tạo
ra giá trị chung cho cộng đồng
& xã hội.  

Hiểu được điều đó, chúng tôi
tiếp tục tích cực gắn kết với các
nhà cung cấp và đưa ra những
hướng dẫn rõ ràng trong Bộ

Quy tắc dành cho Nhà Cung
cấp, với những nội dung về
Tính Liêm chính và Cách ứng
xử trong kinh doanh, Quyền
con người và Môi trường.  

Chúng tôi nhắm đến xây dựng
một cộng đồng doanh nghiệp
địa phương có trách nhiệm hơn
vì 100% những nguyên vật liệu
chính của chúng tôi như gạo,
giấy các-tông lượn sóng, lon
nhôm, và chai thủy tinh phải
tuân theo các chuẩn nghiêm
ngặt của HEINEKEN toàn cầu
và được thu mua từ các nhà
cung cấp địa phương.

100% các nhà cung cấp lâu
nay cũng như các nhà cung
cấp mới về nguyên vật liệu
và/hoặc dịch vụ phải tuân thủ
bộ Quy tắc dành cho Nhà
Cung cấp của chúng tôi. Năm
2018 chúng tôi đã chấm dứt
quan hệ đối tác với với 5 nhà
cung cấp không tuân thủ Bộ
Quy tắc ứng xử và không đồng
ý thực hiện bước kiểm tra do
EcoVadis tiến hành.   

Để nâng cao tính minh bạch
trong hoạt động kinh doanh,
tăng cao năng lực cạnh tranh
cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ và thúc đẩy văn hóa kinh
doanh bền vững, HEINEKEN
Việt Nam còn phối hợp với tổ

HEINEKEN
Việt Nam đã
tích cực chia
sẻ các hoạt

động phát triển bền vững của
mình tại Hội nghị Quốc gia về
Phát triển bền vững và hơn 10
hội thảo/diễn đàn liên quan
trên toàn quốc 

20 doanh
nghiệp vừa và
nhỏ dự tập
huấn về kinh

tế tuần hoàn do HEINEKEN
Việt Nam tài trợ 

100 nhà
cung cấp
được huấn

luyện về ích lợi của việc kinh
doanh bền vững và cách thực
hiện báo cáo phát triển bền
vững theo chuẩn GRI  

90% nhân viên 
ý thức và tham gia
chương trình Văn
phòng Xanh 

Các chương trình
tuyên truyền bảo
vệ môi trường đã
tiếp cận hàng
triệu người 

A. Xây dựng văn hóa phát triển bền vững cho doanh nghiệp vừa
và nhỏ và nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh

Các giá trị được 
HEINEKEN Việt Nam

kiến tạo



chức Sáng kiến Báo cáo Toàn
cầu (GRI) nhằm giới thiệu
những lợi ích khi trở thành một
doanh nghiệp bền vững và xúc
tiến việc lập báo cáo phát triển
bền vững ở Việt Nam. Năm
2018, HEINEKEN Việt Nam tài
trợ một đợt huấn luyện về Các
Tiêu chuẩn GRI cho 100 nhà
cung cấp. Chúng tôi rất vui vì
một số doanh nghiệp sau khi
tham dự đợt huấn luyện đã
quyết định áp dụng các
nguyên tắc GRI và bắt đầu
theo dõi và đo lường kết quả
hoạt động của mình trong các
vấn đề trọng yếu về phát triển
bền vững. 

Ngoài ra, HEINEKEN Việt Nam
còn tài trợ một khóa huấn

luyện dành cho huấn luyện
viên về Kinh tế tuần hoàn mà
người đứng lớp là một chuyên
gia quốc tế về Kinh tế Tuần
hoàn, với sự tham dự của đại
diện 20 công ty là thành viên
của Hội đồng Doanh nghiệp vì
Sự phát triển bền vững Việt

Nam. Thông qua hoạt động
này, HEINEKEN Việt Nam hy
vọng lan tỏa khái niệm phát
triển bền vững trong các tổ
chức và thúc đẩy việc áp dụng
rộng rãi những mô hình kinh 
tế tuần hoàn này tại các
doanh nghiệp.  

HEINEKEN Việt Nam     Báo Cáo Bền Vững 2018
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B. Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho người tiêu
dùng để chung tay bảo vệ môi trường

Điểm cốt lõi của mô hình
kinh tế tuần hoàn chính là ý
tưởng biến chất thải thành
tài nguyên. Tại tỉnh Tiền
Giang, nhãn hàng Tiger
đánh thức bản lĩnh với một
dự án sáng tạo và đột phá:
thu gom nắp chai bia tái chế

thành một phần vật liệu xây
cầu cho người dân địa
phương. Chiếc cầu dài 30
mét này đã giúp cho việc 
đi lại hàng ngày của người
dân địa phương tại 3 xã:  xã
Tam Hiệp & Tân Lý Đông
thuộc huyện Châu Thành 

và xã Tân Lập 1 thuộc huyện 
Tân Phước dễ dàng hơn.
Tổng cộng, trong thời 
gian 3 tháng, 70 quán 
đã tham gia chương trình 
với 520.000 nắp chai bia,
trọng lượng trên một tấn
được thu gom.  

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn xây cầu hỗ trợ đi lại cho cộng đồng
- Xây cầu Tiger tại Tiền Giang 
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C. Xây dựng văn hóa phát triển bền vững trong nhân viên 
để kiến tạo một bản sắc doanh nghiệp vững mạnh

Tất cả nhân viên cần hiểu rõ
bản sắc của HEINEKEN Việt
Nam là gì. Phát triển bền
vững không chỉ là nhiệm vụ
của Bộ phận Phát triển bền
vững HEINEKEN Việt Nam
mà chúng tôi mong muốn
tất cả các nhân viên công ty
đều quán triệt để thực hiện.   

Tháng 12/2018, công ty đã
mời chuyên gia tư vấn quốc
tế hàng đầu về kinh tế tuần
hoàn huấn luyện cho 30
nhân viên từ các bộ phận

khác nhau như Chuỗi 
cung ứng, Trade Marketing,
Marketing, Nhân sự và Đối
ngoại.  

Nội dung của khóa huấn
luyện bao gồm các nguyên

tắc cốt lõi của kinh tế tuần
hoàn, các điển hình kinh
doanh tuần hoàn và thí dụ
minh họa, bối cảnh trong
nước và các cơ hội cho
HEINEKEN Việt Nam. Tại
buổi thứ 2 của khóa huấn
luyện, Bộ phận Phát triển
bền vững của HEINEKEN
Việt Nam đứng ra điều phối
chương trình để tập làm
giảng viên sau này sẽ tiếp
tục truyền đạt lý thuyết kinh
tế tuần hoàn cho nhân viên
ở tất cả bộ phận. 

Tập huấn về Kinh tế Tuần hoàn

Dự án đầy ý nghĩa này
mang lại rất nhiều lợi ích:
nắp chai bia được thu gom
tái chế thay vì chôn lấp, cơ
sở hạ tầng nông thôn được
cải thiện. Mặc dầu đơn giản
là vẫn có thể dùng ngân
sách tài trợ để xây dựng
những chiếc cầu như vậy,
nhưng đối với HEINEKEN
Việt Nam, chúng tôi ưu tiên

tuyên truyền tái chế trong
cộng đồng đồng thời tăng sự
gắn kết với cộng đồng.     

Việc hoàn thành cây cầu
Tiger tại Tiền Giang mới chỉ
là bước khởi đầu; thêm
nhiều chương trình và nhiều
hơn nữa những cây cầu ý
nghĩa sẽ được triển khai
trong những năm tới.  

520.000

thu gom

=>1

Tất cả nhân viên khi mới vào
làm việc tại HEINEKEN Việt
Nam đều được tham gia khóa
huấn luyện nhập môn nhằm
giúp hiểu rõ tầm nhìn, mục
tiêu và các chiến lược phát
triển bền vững của HEINEKEN
Việt Nam. Trong chương trình
huấn luyện này, bên cạnh
những kiến thức cơ bản về

công ty, nhân viên sẽ được
trang bị những kiến thức cơ
bản về phát triển bền vững,
các ích lợi của phát triển bền
vững, những thành tựu của
HEINEKEN Việt Nam trong
phát triển bền vững, nhờ vậy
nhân viên hiểu tầm quan trọng
của phát triển bền vững và
được truyền cảm hứng để

chung tay hành động.    
Chiến lược phát triển bền
vững, cùng với tầm nhìn và sứ
mệnh của công ty cũng được
chính Tổng Giám Đốc Điều
Hành công ty truyền đạt đến
tất cả nhân viên tại các buổi
họp toàn công ty (Town Hall)
và qua các kênh truyền thông
nội bộ công ty.      
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Nhằm mục đích nâng cao
nhận thức về phát triển bền
vững và xây dựng văn hóa
phát triển bền vững trong
tất cả nhân viên công ty,
HEINEKEN Việt Nam phát
động chiến dịch Văn phòng
Xanh năm 2018 tập trung
vào mục tiêu giảm tiêu thụ
điện, nước, giấy và giảm
chất thải.

Đáng lưu ý là tất cả các văn
phòng và nhà máy bia đều
tích cực hành động để xanh
hóa nơi làm việc và hăng hái
tham gia vào các cuộc thi
Văn phòng Xanh. Người dự

thi được cho điểm dựa trên
các sáng kiến tại áp dụng tại
nơi làm việc và kết quả cải
thiện các tác động liên quan
đến phát triển bền vững.  

Nhờ vậy, HEINEKEN Việt
Nam đã giảm đáng kể được
tổng lượng phát thải 
các-bon và chương trình Văn
Phòng Xanh cũng trở thành
một nền tảng lý tưởng để
tuyên truyền và gắn kết
nhân viên trong các sáng
kiến phát triển bền vững.
Các hoạt động được triển
khai trong chương trình tại
các văn phòng gồm có: 

• Thay thế ly nhựa sử dụng 
1 lần bằng ly sứ/chai nước
cá nhân.
• Chuyển từ phiếu ăn bằng
giấy sang quét vân tay kỹ
thuật số.
• Giảm mức tiêu thụ nước và
giấy.
• Thúc đẩy tái chế.
• Trồng cây xanh trong khu
nhà máy và khu văn phòng. 
• Sử dụng tối đa thông gió
và ánh sáng tự nhiên, để
máy lạnh ở 250C. 
• Giữ văn phòng sạch sẽ gọn
gàng theo tiêu chuẩn 5S:
Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ,
Săn sóc, Sẵn sàng.

Chương trình Văn phòng Xanh
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R NG
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THÔNG THÁI
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T T
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D. Nâng cao nhận thức phát triển bền vững cho cộng đồng 
vì một Việt Nam tốt đẹp hơn 
Lựa chọn của chúng ta sẽ 
cho thấy chúng ta là ai. Tại
HEINEKEN Việt Nam, lựa 
chọn của chúng tôi là phát
triển bền vững. Chúng tôi
Chọn Sống Xanh bằng cách
quan tâm đến con người và
gìn giữ hành tinh để duy trì sự

thịnh vượng vì một Việt Nam
tốt đẹp hơn. Năm 2018,
chúng tôi phổ biến văn hóa
phát triển bền vững của 
mình rộng rãi hơn thông qua
các kênh truyền thông và
chiến dịch truyền thông 
mạng xã hội trên trang

Facebook Fanpage của công
ty. Thông qua hashtag
#ChọnSốngXanh, chúng tôi
khuyến khích thêm nhiều
người thực hiện những hành
động thực tiễn và đơn giản
mỗi ngày vì một Việt Nam 
tốt đẹp hơn, xanh hơn.   
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Mặc dầu Việt Nam có mạng
lưới sông ngòi dày đặc, ở
nhiều nơi người dân vẫn
thiếu nước sạch, hợp vệ sinh
để sử dụng. Với quyết tâm
bảo vệ nguồn nước,
HEINEKEN Việt Nam phát
động chương trình "1 phút
tiết kiệm triệu niềm vui" từ
năm 2011. Chương trình này
nhằm mục đích nâng cao
nhận thức của cộng đồng về
tầm quan trọng của việc bảo
vệ môi trường và nguồn
nước, và hỗ trợ người dân có
nước sạch để sử dụng.   

Đến nay, HEINEKEN Việt
Nam đã hỗ trợ 23 công trình

nước sạch với tổng tài trợ
trên 13 tỉ đồng cho các cộng
đồng gặp khó khăn về nước
sạch cho sinh hoạt trên
khắp Việt Nam. Chương
trình đã hoàn thành thỏa
thuận hợp tác 3 năm giữa
Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam và HEINEKEN Việt
Nam để lan tỏa thông điệp
về tiết kiệm nước và bảo vệ
nguồn nước. 

Để tăng cường cho thông
điệp này, chúng tôi còn 
hợp tác với Công ty Thoát
nước Đô thị và Trung tâm
Điều hành Chương trình
Chống Ngập nước TPHCM

để vẽ trang trí 100 nắp hố
ga tại các đường phố chính.
Trước đó, chúng tôi phát
động cuộc thi vẽ trang trí
nắp hố ga vào tháng
10/2017 trên facebook
fanpage của chương trình
và thu hút được 2.200 
người tham gia, tăng cường
nhận thức của giới trẻ về
các vấn đề môi trường và 
xã hội. 10 thiết kế phù hợp
nhất sau đó được chọn để
trang trí các nắp hố ga.
Chương trình sẽ tiếp tục với
nhiều sáng kiến hiệu quả
hơn nữa để góp phần giải
quyết các vấn đề về nước 
ở Việt Nam. 

Chương trình Nước sạch cộng đồng “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” 
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Giữ gìn hành tinh
vì một Việt Nam tốt đẹp hơn
HEINEKEN Việt Nam cam kết thực hiện nghị trình toàn cầu về ứng phó với
biến đổi khí hậu và đang hành động mạnh mẽ trong việc cắt giảm phát
thải các-bon trong toàn bộ chuỗi cung ứng – từ sản xuất, vận chuyển, đóng
gói đến khâu làm lạnh sản phẩm. Dấu chân các-bon trong chuỗi cung ứng
của chúng tôi thuộc nhóm thấp nhất trong tập đoàn HEINEKEN và tốt hơn
nhiều so với các công ty trong ngành tại Việt Nam. Ngoài việc áp dụng mô
hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động, chúng tôi cũng hy vọng các nỗ lực
của mình sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế tuần hoàn
ở Việt Nam, trong đó năng lượng tái tạo là nền tảng và các thứ phẩm từ
sản xuất được tái chế và tái sử dụng vô hạn.   
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HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #4: 
Sử dụng nguồn lực hiệu quả bằng cách áp dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn

biomass

A. Sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất

Chúng tôi tập trung vào tính
tuần hoàn của bao bì từ giai
đoạn thiết kế đến cuối vòng
đời.  Đầu tiên là chai đựng bia.
Chúng tôi đã thiết kế quy trình
lưu hành sản phẩm trên thị

trường sao cho 100% số 
chai được thu hồi và tái sử
dụng, và sau một thời gian
nhất định sẽ được trả về nhà
máy thủy tinh để tái chế
100%.   

Lon nhôm cũng là một giải
pháp bao bì bền vững vì lon
nhôm rất dễ tái chế và vận
chuyển được khối lượng lớn
hơn với trọng lượng ít hơn, giúp
xe tải giảm được mức tiêu thụ

Giảm 10%
CO2/hl bia 

Tiết kiệm 4.000
tấn nhôm/năm
nhờ cải tiến bao bì 

Giảm 2%
lượng nước
tiêu thụ

Hiệu suất tiêu thụ nước
tiết kiệm: #1 ở Châu Á
Thái Bình Dương, 
Top 10 toàn cầu

HEINEKEN VIỆT NAM KIẾN TẠO GIÁ TRỊ ĐỂ GIỮ GÌN HÀNH TINH
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năng lượng khi vận chuyển bia.
Năm 2018, chúng tôi đã giảm
được 9% độ dày của lon nhôm,
từ 0,270 mm xuống còn 0,245
mm và chọn loại nhôm nhẹ
làm nắp lon giúp giảm 0,3g
mỗi nắp mà vẫn đảm bảo chất
lượng bao bì. Ước lượng trên
4.000 tấn nhôm mỗi năm được
cắt giảm. Giải pháp này không
chỉ hiệu quả về kinh tế (tiết
kiệm được khoảng 3-4 triệu
Euro) mà còn cắt giảm được
khoảng 206.000 tấn khí thải
CO2 từ quá trình sản xuất lon,
tương đương với giảm bớt
40.000 xe lưu thông mỗi năm.1

Ngoài thủy tinh và nhôm, nước
là một tài nguyên quan trọng
khác trong quá trình sản xuất
của chúng tôi (95% bia là
nước). Tại Việt Nam, sử dụng
nước tiết kiệm rất quan trọng vì
Việt Nam gặp khó khăn trong
việc cấp nước do thiếu cơ sở hạ
tầng phù hợp và lượng mưa
phân bố không đều. Mặc dầu
hiệu suất tiêu thụ nước trung

bình của chúng tôi (2,93 hl/hl
bia) thấp hơn nhiều so với mức
trung bình của tập đoàn
HEINEKEN toàn cầu (3,50 hl/hl
beer), chúng tôi vẫn tiếp tục đặt
mục tiêu thách thức hơn 
là giảm xuống còn 2,48 hl/hl bia
đến năm 2021. Các chiến lược
trọng điểm của chúng tôi tiếp
tục tối ưu hóa quy trình sản
xuất và tái sử dụng nước tối đa. 

• Năm 2018, chúng tôi làm
việc với các nhà cung cấp để
xem xét lại quy trình vệ sinh
nhà xưởng tại nhà máy bia, và
đã triển khai một số cải tiến
bao gồm việc cắt giảm sử dụng
hóa chất, từ đó giảm được số
lần rửa. Tổng cộng, chúng tôi
giảm được 27% chi phí và góp
phần giảm mức tiêu thụ nước. 

• Chúng tôi xử lý 100% nước
thải, sau đó tái sử dụng để vệ
sinh nhà xưởng, tưới cây hoặc
trả về môi trường. Nhờ chúng
tôi đầu tư các hệ thống xử lý
nước thải loại A, nước sau khi

xử lý có thể trả về lại thiên
nhiên một cách an toàn. Quá
trình xử lý nước thải cũng tạo
ra khí sinh học được chúng tôi
tận dụng như là một nguồn
năng lượng tái tạo cho nhu cầu
năng lượng của chúng tôi. Có
thể thấy, giá trị mà các hệ
thống xử lý nước thải của
chúng tôi tạo ra không chỉ giới
hạn ở việc loại bỏ ô nhiễm.    

• Đối với cộng đồng, chúng tôi
chủ động tài trợ nhiều công
trình nước sạch cho những khu
dân cư gặp khó khăn về nước
sạch cho sinh hoạt. Chương
trình "1 phút tiết kiệm triệu
niềm vui'' của chúng tôi hỗ trợ
23 công trình nước sạch cung
cấp cho hàng ngàn hộ gia đình
khắp nước từ 2011 đến nay.
Trong tương lai chúng tôi sẽ
tiếp tục nhiều hơn nữa các
hoạt động để tăng cường
lượng nước hoàn lại cho môi
trường song song với việc
không ngừng giảm mức tiêu
thụ nước trong sản xuất.   

Năm 2018, 98,7% phế phẩm,
phụ phẩm từ sản xuất của
chúng tôi, bao gồm bã hèm,
men thừa và các nguyên vật
liệu như thủy tinh, giấy bìa,
nhôm, nhựa, giấy đã được tái
sử dụng hoặc tái chế. Một số
thí dụ về thu hồi chất thải từ
sản xuất gồm có: 

• Các phụ phẩm từ đốt bùn
hoạt tính được bán cho bên

thứ ba để sản xuất gạch 
hoặc ủ phân dùng cho nông
nghiệp.

• Thủy tinh mảnh trong 
nhà máy đều được thu gom
đưa đến nhà máy thủy tinh 
để tái chế sản xuất chai bia.
Năm ngoái nhà máy bia Hà
Nội thu được 180 tấn thủy
tinh vỡ và tiết kiệm khoảng
nửa tỉ đồng.

1 Ước lượng này dựa trên số liệu của cancentral.com. Phát thải khí nhà kính từ việc sản xuất 1.000 lon có dung tích 12 ounce là khoảng 129,1 kg CO2, tương đương với
phát thải từ 0,025 xe hơi mỗi năm.

KHÔNG

B. Thu hồi chất thải
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Nhà máy bia Tiền Giang: Tiên phong thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn  

NHÀ MÁY HIỆU CÓ SUẤT CAO NHẤT

Năng lượng 1,34 MWh Tiết kiệm 

#1 về Nước

Nhiệt năng

10.071Tiết kiệm  

Tiết kiệm

m3 nước

96%

#3 về 
Khí thải các-bon 

nhiệt năng từ nguồn năng lượng tái tạo

• Ngưng sử dụng khí nhà kính Freon trong hệ thống làm 
lạnh và điều hòa không khí 
• Chuyển sang sử dụng xe nâng điện 
• Thu hồi biogas từ nhà máy xử lý nước thải để đốt nồi hơi 

2,96 triệu MJ
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Một báo cáo mới đây của 
Ủy ban Liên chính phủ về 
Biến đổi khí hậu (IPCC) vào
tháng 10/20182 xếp Việt Nam
vào những quốc gia bị ảnh
hưởng nặng nhất bởi biến đổi
khí hậu. Với 70% dân số sống
ven biển và vùng đồng bằng,
Việt Nam là một quốc gia rất

dễ bị ảnh hưởng khi mực nước
biển dâng cao và khi xảy ra
bão với cường độ và tần suất
ngày càng cao cùng nhiều 
mối nguy khác. Dự báo Việt
Nam còn là một quốc gia phát
thải khí nhà kính đáng kể do
kinh tế phát triển nhanh.
HEINEKEN Việt Nam tin rằng

mình có thể góp phần vào 
nỗ lực chung của Việt Nam
trong việc cắt giảm khí thải 
và tiên phong trong việc 
đưa Việt Nam chuyển tiếp
sang một nền kinh tế ít 
phát thải các-bon và có 
khả năng chống chịu với biến
đổi khí hậu.   
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A. Giảm phát thải trong sản xuất

HEINEKEN Experience
100%

Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội

Hợp đồng mua  bán điện trực
tiếp mà khi triển khai ở Việt
Nam sẽ mang lại nhiều lựa
chọn về năng lượng tái tạo hơn
nữa cho chúng tôi. 

Các phụ phẩm nông nghiệp
như vỏ trấu, mùn cưa và dăm
gỗ - thông thường bị bỏ đi -
được chúng tôi sử dụng để sản
xuất hơi nước phục vụ cho hoạt
động sản xuất. Chúng tôi cũng
thu gom & sử dụng khí sinh học
từ hệ thống  xử lý nước thải.
Đến nay, 4 trong tổng số 6 
nhà máy bia của chúng tôi đã
sử dụng nhiệt năng từ nhiên
liệu sinh khối, không phát thải

Các dự án điện mặt trời 3MW 

HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #5: 
Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu: giảm thiểu phát thải 
các-bon trong sản xuất 

HEINEKEN Việt Nam tiếp tục đề
ra một mục tiêu đầy tham vọng
là sản xuất không phát thải 
các-bon. Trọng tâm của chúng
tôi vẫn là nâng cao hiệu suất sử
dụng năng lượng đồng thời gia
tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo
trong tổng nhu cầu năng lượng
của chúng tôi. Kế hoạch dài hạn
là chúng tôi sẽ sử dụng 100%
năng lượng tái tạo như năng
lượng mặt trời, khí sinh học và
sinh khối, và phần còn lại sẽ
mua từ các nguồn năng lượng
tái tạo khác cho toàn bộ nhu
cầu năng lượng của chúng tôi.
Để đạt được mục tiêu này,
chúng tôi đang trong kế hoạch
triển khai thử nghiệm các dự án
năng lượng mặt trời ở ba nhà
máy bia của chúng tôi với tổng
công suất là 3MW. Trong năm
tới, chúng tôi còn theo đuổi một
dự án thí điểm theo mô hình

các-bon. Điều này không chỉ
làm giảm tác động lên môi
trường mà còn giúp chúng tôi
giảm chi phí và tăng thu nhập
cho các hộ nông dân trồng lúa
bán trấu cho chúng tôi.  

Với tỷ lệ các nguồn năng lượng
tái tạo đang sử dụng hiện nay,
chúng tôi đã giảm được
38.617 tấn CO2 so với sử dụng
100% nhiên liệu hóa thạch.   

2 Báo cáo đặc biệt năm 2018 của IPCC về Địa cầu nóng lên 1,5OC
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Nhà máy bia Vũng Tàu: Mô hình thí điểm không phát thải các-bon

Nhà máy bia Vũng Tàu sẽ
trở thành một trong những
nhà máy bia lớn nhất trong
tập đoàn HEINEKEN tại
Châu Á Thái Bình Dương
được đầu tư triệt để về phát
triển bền vững. 

Sau khi hoàn thành mở rộng
công suất vào cuối năm
2019, nhà máy bia Vũng Tàu

– nhà máy bia HEINEKEN
đầu tiên tại Việt Nam không
phát thải các-bon – sẽ là nhà
máy bia bền vững nhất của
chúng tôi, sử dụng 100%
nhiệt năng và điện năng từ
nhiên liệu sinh khối. 

Nếu thành công, dự án thí
điểm điện sinh khối này sẽ
được nhân rộng đến các nhà

máy bia khác của chúng tôi
ở Việt Nam. 

Đây là một kế hoạch đầy
tham vọng nhưng sẽ là một
bước tiến ngoạn mục cho
HEINEKEN Việt Nam. Chúng
tôi tin nhà máy bia Vũng
Tàu sẽ trở thành một điển
hình cho việc áp dụng kinh
tế tuần hoàn ở Việt Nam. 

Không

Các-bon

100%
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B. Giảm phát thải trong hoạt động kho vận
Trong toàn bộ chuỗi cung ứng,
chúng tôi áp dụng nhiều sáng
kiến nhằm nâng cao hiệu suất
sử dụng năng lượng cả trong
các nhà máy cũng như tại
khâu kho vận. Chúng tôi vẫn
đang tối ưu hóa hiệu suất
trong mạng lưới phân phối và
đã giảm đáng kể lượng phát
thải các-bon. Hiện nay, chúng

tôi đang theo dõi sát sao
lượng khí thải trong khâu vận
chuyển giữa các nhà máy bia,
giữa nhà máy bia và kho bao
bì, giữa nhà máy bia và kho
phân phối. Về lâu dài, mục
đích của chúng tôi là phát
triển một phương pháp tính
toán dấu chân các-bon từ đầu
đến cuối, từ nhập khẩu đến

xuất khẩu, bao gồm cả giai
đoạn vận chuyển đến người
tiêu dùng.  

Chúng tôi đã đề ra nhiều chiến
lược để thực hiện kế hoạch nói
trên. Đến nay, chúng tôi đã
tiết kiệm được 3 triệu đô la và
giảm được 2.546 tấn các-bon
nhờ các sáng kiến dưới đây. 

Chiến lược Sáng kiến Kết quả (so với năm 2017)

Thay đổi 
loại phương
tiện vận
chuyển

Tối ưu hóa
mạng lưới

Xe nâng 
điện

Đèn LED

Chuẩn 
Euro IV 

16T
775t 8T

Thay đổi loại xe tải 8 tấn bằng xe 16 tấn trên 73 tuyến
đường chở sản phẩm đến khách hàng.

Sử dụng xe lửa để vận chuyển
hàng đường dài.

Giảm bớt việc sang kho giữa
các nhà máy bia bằng cách
giảm số kho từ 13 xuống còn 11.  

Tăng trữ lượng kho ở
Đà nẵng và Tiền Giang.

Giảm được 775 tấn
CO2, bớt được 9.000
chuyến trên tổng
khoảng 1.500.000km. 

Chúng tôi làm việc với bên vận hành đường sắt để tăng công
suất và áp dụng vận chuyển bằng xe lửa cho những đợt hàng
không gấp và quãng đường dài. Chúng tôi hy vọng duy trì
được số lượng vận chuyển bằng xe lửa thêm hai năm nữa. 

Chuyển đổi từ xe tải cũ sang xe
tải mới chuẩn Euro IV 

Được lắp tại các nhà kho    

Sáng kiến này đã triển khai đồng bộ tại nhà máy bia 
Hà Nội. Các chuẩn an toàn của HEINEKEN được tuân thủ
nghiêm ngặt đối với việc lắp đặt các điểm nạp điện.  

Đã triển khai tại nhà máy bia Hà Nội. Ngoài
ra, kho bia tại nhà máy bia Vũng Tàu hiện
sử dụng hoàn toàn ánh sáng tự nhiên.

Chúng tôi sẽ dần dần thay các xe tải cũ và nâng tỷ lệ
xe tải mới có chuẩn Euro IV từ 35% lên 50%.

188t 

1.509t 

74t 

Tăng thêm 900 chyến
bằng xe lửa, giảm bớt
188 tấn CO2 so với
chở bằng xe tải. 

Việc chuyển sang xe nâng
điện chỉ mới bắt đầu. Mục
tiêu của chúng tôi là tăng
cường giảm phát thải
CO2 từ 2018 đến 2020 khi
việc chuyển đổi này được
thực hiện 100%. 

0,2 kg 
CO2/hl 

Lượng khí thải các-bon
trên lượng bia tiêu thụ
(kg CO2/HL) giảm từ
1,25 trong năm 2017
xuống còn 1,05 vào
năm 2018.
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C. Giảm phát thải từ hệ thống làm lạnh bia: 
Triển khai Tủ Lạnh Xanh
Tuân thủ các giá trị cốt lõi của
chúng tôi về Chất lượng và
Niềm vui cuộc sống, chúng tôi
hỗ trợ tủ lạnh cho các đơn vị
bán lẻ để đảm bảo bia được
trưng bày và trữ lạnh theo
đúng yêu cầu nghiêm ngặt
của HEINEKEN Việt Nam.
Chúng tôi hiểu sử dụng tủ
lạnh thường phát thải nhiều
các-bon nên chúng tôi lựa
chọn loại ''tủ lạnh xanh'' cho
tất cả các kênh phân phối của

chúng tôi. Các tủ lạnh xanh
này có nhiều tính năng thân
thiện với môi trường: quạt tiết
kiệm điện, đèn LED, không sử
dụng HCF, và có trang bị hệ

thống quản lý năng lượng. 
Tiết kiệm năng lượng còn 
giúp giảm chi phí kinh doanh
cho khách hàng của chúng 
tôi nữa.  

100%
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HEINEKEN Việt Nam tiếp tục thực hành “Văn hóa Quan tâm" đối với  tất
cả các bên liên quan, từ người tiêu dùng, nhân viên, nhân viên giới thiệu
sản phẩm, các nhà phân phối cho đến người dân và các cộng đồng địa
phương. Chúng tôi rất quan tâm đến việc đảm bảo mọi người luôn có điều
kiện để thưởng thức các sản phẩm của chúng tôi, sống lành mạnh, và có
thể về nhà an toàn. Uống có trách nhiệm – một trong sáu lĩnh vực trọng
điểm trong chiến lược phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam – gắn
chặt với bản sắc của HEINEKEN. 

Các Giá trị cốt lõi và 5 Hành vi của chúng tôi cho thấy bản sắc của chúng
tôi với tư cách là một người sử dụng lao động, một công ty, một công dân
doanh nghiệp. Các Giá trị cốt lõi và hành vi đó là một phần văn hóa doanh
nghiệp của chúng tôi, là kim chỉ nam cho chúng tôi làm việc và kinh doanh.      

Nâng cao năng lực con người 
vì một Việt Nam tốt đẹp hơn
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 HOÀN THI N

 

NĂM HÀNH VI ĐỂ THÀNH CÔNG

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

Năm Hành vi của HEINEKEN cho thấy chúng tôi quyết tâm đạt được hiệu quả cao trong những lĩnh
vực như an toàn, đào tạo, và không thất thoát. Năm Hành vi là một hướng dẫn đơn giản cho nhân
viên chúng tôi tuân theo và thách thức chúng tôi tiến bộ liên tục trong mọi lãnh vực hoạt động.
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HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #6: 
Thay đổi Thái độ và Xây dựng Hành vi thưởng thức rượu bia 
có trách nhiệm
HEINEKEN Việt Nam khuyến
khích uống có trách nhiệm và
tuyên truyền giảm thiểu việc
lạm dụng thức uống có cồn.
Năm 2018, chúng tôi tiếp tục
đầu tư đáng kể cho các sáng
kiến tuyên truyền uống có
trách nhiêm lâu dài của mình,
bao gồm tích cực đẩy mạnh
văn hóa sử dụng rượu bia có
trách nhiệm và tuân thủ
nghiêm ngặt Quy tắc Tiếp thị
có Trách nhiệm tập đoàn
HEINEKEN. Quy tắc này áp
dụng tại tất cả các kênh
truyền thông, trong đó phổ
biến nhất là trên bao bì sản
phẩm, các điểm bán, bảng
hiệu, các chương trình khuyến
mại, tài trợ, quảng cáo,
phương tiện truyền thông kỹ
thuật số và mạng xã hội.   

Chúng tôi cũng hy vọng các

doanh nghiệp khác trong
ngành sẽ cùng tham gia với
chúng tôi trong hành trình
tuyệt vời này. Tháng 9/2018,
HEINEKEN ký kết một thỏa
thuận đối tác giữa 11 công ty
bia, rượu vang, rượu mạnh
hàng đầu trong Liên minh
Quốc tế Uống có Trách nhiệm
(IARD) với 4 nền tảng internet
toàn cầu là Facebook,
Snapchat, Twitter và YouTube.
Mục đích của IARD là hành

động vì vấn đề sức khỏe toàn
cầu do lạm dụng rượu bia 
và thúc đẩy uống có trách
nhiệm, liên kết các công ty từ
mọi lĩnh vực trong ngành (bia,
rượu vang, rượu mạnh) để
chung tay góp phần giải 
quyết tác hại của việc lạm
dụng rượu bia. Chúng tôi tin
rằng nỗ lực thúc đẩy uống có
trách nhiệm của chúng tôi sẽ
được nhân rộng trong nền
tảng hợp tác này.     
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Heineken®: Đã uống rượu bia - không lái xe và Bước đột phá thay đổi
hành vi theo Lý thuyết ''Cú hích''

Sau thành công năm 2017,
Heineken® tiếp tục mối quan
hệ hợp tác lâu dài với Ủy ban
Quốc gia An toàn Giao thông
Quốc Gia để lấy đà tăng tốc
cho chương trình. Năm 2018,
chương trình được triển khai
tại 667 quán tại 8 thành phố
lớn trên cả nước bao gồm
TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng,
Nha Trang, Hải Phòng, Vũng
Tàu, Biên Hòa và Cần Thơ.
Chúng tôi còn liên kết với
Grab để tặng mã khuyến mại
cho người tiêu dùng ở Hà Nội
và Thành phố Hồ chí Minh
bất kể họ là khách hàng của
nhãn hiệu nào. Tổng cộng
19.203 mã khuyến mãi dịch
vụ xe Grab đã được sử dụng.

Thông qua những kênh như
vậy, chúng tôi đã mang 
thông điệp đến với tổng cộng 

13 triệu lượt người. 

Thông qua việc hợp tác với
Ủy ban Quốc gia An toàn
Giao thông Quốc gia, các
sáng kiến mới được đưa ra
trong năm nay đã có sự tham
gia tích cực của các cán bộ
an toàn giao thông từ 65
tỉnh, thành tại Việt Nam,
những người nhận vai trò tiền
tuyến trong việc xây dựng
chương trình thay đổi hành vi
lái xe sau khi uống rượu bia.
Các  cán bộ này sẽ được
trang bị các kiến thức và lý

thuyết chuyên sâu để sau
này có thể tiếp tục huấn
luyện thay đổi hành vi lái 
xe sau khi uống rượu bia 
ở Việt Nam. 

Năm nay, chúng tôi nhận thấy
thông điệp này quả thực đã được
người Việt Nam tiếp nhận rộng
rãi. Trong không khí náo nhiệt ăn
mừng thành công của đội tuyển
Việt Nam tại AFF cup, một cổ
động viên Việt Nam giơ cao tấm
bảng có ghi: "Đã uông rượu bia thì
không lái xe – Việt Nam vô địch!''

Heineken® đã chiêu đãi
người hâm mộ Việt Nam
bằng trải nghiêm F1 
vào ngày 04/05/2018. 
Sự kiện này là cơ hội để
Heineken® nâng cao hơn
nữa nhận thức về chương
trình Đã Uống Rượu Bia -
Không Lái Xe nhằm mục
đích cuối cùng là thúc đẩy
thay đổi hành vi của thực
trạng lái xe sau khi uống
rượu bia ở Việt Nam. Lần
đầu tiên một đường đua
đã được thiết kế tại Thành
phố Hồ Chí Minh để đón
chào màn trình diễn tuyệt
vời của tay đua F1 nổi
tiếng David Coulthard.  

Heineken®: Đã uống rượu bia - không lái xe và Trải nghiệm F1 
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Tại tòa nhà văn phòng Tại quán Heineken®

1. Xây dựng Ý THỨC bằng thông điệp 
“Đã uống rượu bia, không lái xe” trước 
khi người tiêu dùng đi đến quán. 

2. Tiếp cận để HIỂU ĐƯỢC thói quen lái
xe sau khi uống rượu bia. 

3. NHẮC NHỞ khách nên có một kế hoạch
trước khi đi đến quán. 

4. GÂY CHÚ Ý và NHẮC LẠI thông điệp
"Đã uống rượu bia - không lái xe''.

5. Tiếp cận để NHẬN RA thói quen lái xe
sau khi uống rượu, bia.

6. THỰC HIỆN giải pháp: chỗ để xe qua
đêm, cung cấp mã Grab miễn phí.

Đại sứ thương hiệu và bảng thông tin để thu
hút sự chú ý của nhân viên văn phòng.

Bảng hướng
dẫn tại bãi đậu
xe để hướng
dẫn cho khách
đến khu vực gửi
xe qua đêm.

Đại sứ thương hiệu và bảng thông tin để gây
sự chú ý đến thông điệp.

Đại sứ thương hiệu tiếp cận khách hàng để
trao tờ rơi có thông điệp và quà tặng.

Thông điệp Đã uống rượu bia, không lái xe
được in trên và tờ thông tin để bàn và miếng
lót ly để trên bàn.

Ngoài ra, vì sinh viên là
những lãnh đạo tương lai,
những người sẽ định hình cho
tương lai của Việt Nam,
HEINEKEN Việt Nam sẽ tổ
chức nhiều buổi huấn luyện
để trang bị kiến thức về việc
sử dụng rượu bia có trách
nhiệm cho nhóm đối tượng
này, những người sẽ góp
phần lan tỏa và dẫn dắt về
hành vi tiêu thụ rượu bia có
trách nhiệm trong tương lai.
Chúng tôi hy vọng cách tiếp
cận đầy sáng tạo này của
nhãn hiệu Heineken® sẽ
truyền cảm hứng cho thế hệ
trẻ với một nội dung mới mẻ ,
tạo ý thức trong việc  thưởng
thức rượu bia có trách nhiệm

và khuyến khích bạn bè người
thân cùng làm theo.  

Điểm đặc biệt của chiến dịch
năm nay là việc hợp tác với
các đối tác kinh doanh triển
khai mô hình điểm bán tiêu
biểu của Heineken® tại
thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội. Với mô hình này, 
các điểm bán được thiết kế
lại, tạo môi trường thưởng
thức bia sao cho có thể
khuyến khích việc uống bia
có trách nhiệm đồng thời
cung cấp các giải pháp hỗ 
trợ để họ không tự lái xe 
sau khi uống rượu bia. Khi
thiết kế lại chương trình 
này, chúng tôi sử dụng các

nghiên cứu chuyên sâu của
chuyên gia về thói quen và
hành vi của người tiêu dùng
và các kết quả chủ chốt từ
nghiên cứu toàn cầu của
Heineken® về thực trạng lái
xe sau khi uống rượu bia
nhằm có thể tạo ra những
tác động giúp thay đổi hành
vi người tiêu dùng. Phạm vi
tác động bao gồm toàn bộ
hành trình bắt đầu từ tòa
nhà văn phòng đến các quán
của Heineken® và cả khi ra
về vì chúng tôi hiểu rằng nếu
người tiêu dùng đã đưa ra
quyết định không lái xe trước
khi đến quán, hành vi này 
sẽ được thực hiện sau khi 
rời quán. 
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Truyền thông tới vợ, mẹ, bạn gái của những người uống 

Tiger đánh thức bản lĩnh uống có trách nhiệm

TIGER WALL

TIGER EVENT

TIGER REMIX

TIGER UNCAGE BAR

Chúng tôi tận dụng sức
mạnh của nhãn hiệu cũng
như các sự kiện của nhãn
hiệu để truyền tải thông 
điệp uống có trách nhiệm và
thúc đẩy thay đổi hành vi.
Các sự kiện tiêu biểu của

chúng tôi như Bức tường
Tiger và Tiger Remix tiếp tục
thu hút lượng khán giả lớn
chưa từng có và là cơ hội để
chúng tôi truyền tải thông
điệp Uống có trách nhiệm
một cách hữu hiệu. 

Thông điệp đã đến
với trên 700.000 lượt
người ở 20 tỉnh/thành
và 16,8 triệu lượt
xem trên mạng xã hội

Để phát huy tác dụng của thông điệp, chúng tôi
tiếp cận thành viên trong gia đình gần gũi nhất với
những người uống rượu bia, chính là vợ, mẹ hoặc
bạn gái của họ. Thông qua mạng xã hội cũng như
các hoạt động trực tiếp tại các tòa nhà văn phòng
và các quán, chúng tôi truyền tải thông điệp đến
với nhóm phụ nữ. Chúng tôi tiến hành hoạt động
truyền thông đến nhóm đối tượng gây ảnh hưởng
này trong 6 tuần, đồng thời thông tin về các mã xe
Grab khuyến mại trị giá 50.000 đồng và các chuyến
xe xanh “Green Ride”, nghĩa là chúng tôi thuê tài xế
chở người uống bia rượu về nhà bằng chính xe của
họ. Các đại sứ thương hiệu của chúng tôi đã đến
được 12 văn phòng và 232 quán, mang thông điệp
đến cho hơn 5,9 triệu lượt người.
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HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #7: 
Đẩy mạnh văn hóa An toàn Trên hết trong nhân viên
Đảm bảo sự an toàn và hiệu quả hoạt động là trọng tâm chiến lược của chúng tôi và là nền móng
cho mọi công việc hàng ngày của nhân viên. Chúng tôi nỗ lực hết mình để phát triển và nâng cao
nhận thức về An toàn trong nhân viên. Quan điểm của chúng tôi về vấn đề an toàn rất rõ ràng:
Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều về nhà an toàn mỗi ngày. 

Chiến lược sức khỏe và an toàn của chúng tôi được xây dựng trên năm yếu tố:

''Văn hóa Quan tâm"
nhất quán và đích 
thực từ các cấp 
lãnh đạo

• Các sáng kiến An toàn trên hết được đăng trong tạp
chí nội bộ hàng quý của chúng tôi. 
• Ngày Hội Sức khỏe và An toàn hàng năm có sự tham
dự của cấp lãnh đạo. 
• Các buổi nói chuyện, giới thiệu gương điển hình để
truyền cảm hứng xây dựng Văn hóa Không Thất Thoát.

Nâng cao chuyên 
môn và kiến thức về
an toàn theo đúng
yêu cầu ở mọi cấp độ

• Chia sẻ các thực hành tốt nhất giữa các nhà máy. 
• Tiếp tục chương trình huấn luyện an toàn đường bộ. 
• Huấn luyện an toàn về thay đổi hành vi tại 5 nhà 
máy bia. 
• Tổ chức các khóa học về ISO14001. 
• Huấn luyện thường xuyên cho  nhân viên nhà máy về
các hoạt động quan trọng như phòng cháy, an toàn hóa
chất, lái xe nâng và sản xuất an toàn.

Đảm bảo tuân thủ
quy định an toàn, 
môi trường làm việc
sẽ an toàn và kinh
doanh sẽ phát triển   

• Nhân viên nghiêm túc tuân thủ 12 Quy tắc an toàn
trong bộ Quy tắc Bảo vệ Bản Thân của HEINEKEN để
phòng tránh tai nạn và tăng cường báo cáo các trường
hợp cận nguy. 
• Sử dụng hệ thống Heiquest để theo dõi tuân thủ đối
với các thực hành tốt nhất của HEINEKEN.  
• Đảm bảo tuân thủ các quy định luật pháp.

Xây dựng một hệ
thống vững mạnh 
có thể đưa ra những
biện pháp phòng
ngừa dựa trên dữ 
kiện và số liệu 

Theo dõi Bảng Chỉ số thực hiện KPI về an toàn để tìm 
cơ hội cải tiến.  

Lãnh đạo của chúng
tôi sử dụng các công
cụ và phương pháp
nâng cao an toàn 
để hỗ trợ việc cải 
tiến liên tục   

• Tiếp tục triển khai Phương pháp Quản lý sản 
xuất Toàn diện để đảm bảo an toàn. 
• Kiểm tra về Quản lý An toàn Quy trình sản xuất tại 
các nhà máy bia.

Văn hóa và
Lãnh đạo

Kỹ năng
chuyên môn

Tuân thủ

Hiệu chuẩn

Cải tiến 
liên tục 



Nội dung Chúng tôi là HEINEKEN Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn Số liệu về kết quả Phạm vi báo cáo Tiêu chuẩn GRI

Cách Chúng Tôi Tạo Giá Trị Tích Cực Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn HEINEKEN Việt Nam     Báo Cáo Bền Vững 2018 35

1 triệu giờ làm việc an toàn tại dự án mở rộng nhà máy bia Vũng Tàu 

Chúng tôi nỗ lực đảm bảo an
toàn cho nhân viên chúng
tôi và nhà thầu cũng như
nhân viên của họ. Trong tất
cả mọi dự án, chúng tôi yêu
cầu nhà thầu phải tuân theo
những chuẩn an toàn như
nhau. Tất cả nhà máy của
HEINEKEN Việt Nam đều
phân công một nhân viên
chuyên trách về sức khỏe và

an toàn cho dự án làm việc
sát cánh với bộ phận Sức
khỏe – An toàn – Môi trường
(HSE) của nhà thầu để theo
dõi về tuân thủ các thông lệ

an toàn tốt nhất và kết quả
thực hiện. 

Năm 2018, nhà máy bia
HEINEKEN Vũng Tàu thực
hiện dự án nâng công suất lên
5,8 triệu hl. Cuối năm 2018
công trường xây dựng đã ăn
mừng ''1 triệu giờ làm việc an
toàn” và đang hướng đến đạt
2 triệu giờ làm việc an toàn. 

An toàn giao thông

Các nhân viên tiêu thụ của
chúng tôi do thường xuyên
phải đi làm ngoài thị trường
dẫn đến nguy cơ bị tai nạn
giao thông khi đi làm cũng
như khi về nhà khá cao. Năm
2018, chúng tôi đầu tư 1 tỉ
đồng để tổ chức một khóa
huần luyện lái xe mô phỏng
cho toàn bộ nhân viên tiêu
thụ. Nội dung mô phỏng
được xây dựng dựa trên 
5 nguyên nhân tai nạn phổ
biến nhất. Bắt đầu thực hiện

ở Thành phố Hồ Chí Minh
năm 2018, chương trình
huấn luyện này sẽ được triển
khai tại tất cả các phòng 
kinh doanh toàn quốc vào
năm tới.

Để tránh tình trạng lái xe khi
đã uống bia và lái xe về
khuya, chúng tôi cũng hỗ trợ
mã xe Grab giảm giá cho tất
cả nhân viên kết thúc công
việc sau 10 giờ đêm để họ về
nhà an toàn mỗi ngày. 

0 trường hợp 
tử vong do tai nạn 

triệu giờ làm
việc an toàn
tại máy bia
Vũng Tàu 

1

3.513 
nhân viên tiêu thụ
tham gia 
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HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị #8: 
Một môi trường làm việc hiệu quả và hòa nhập 

Đối với HEINEKEN Việt Nam,
con người là trọng tâm của mọi
hoạt động, vì vậy chúng tôi
luôn cố gắng "phát triển tiềm
năng'' của nhân viên, tối đa
hóa năng lực của họ, và mang
lại cho họ một môi trường làm
việc an toàn, chủ động để họ
không ngừng học tập và phát
triển. Để minh chứng cho
những nỗ lực của chúng tôi,
chúng tôi đã được công nhận là
một trong những nơi làm việc
tốt nhất tại Châu Á. 

Kết quả trên nhất quán với
Khảo sát Môi trường làm 
việc năm 2018 của chúng tôi
qua đó HEINEKEN Việt Nam
đạt điểm số cao nhất (92)
trong tập đoàn HEINEKEN
(trong nhóm những công ty có
nhà máy), với tỷ lệ tham gia
khảo sát rất ấn tượng (98%
nhân viên trả lời các câu hỏi
khảo sát). 

HEINEKEN Việt Nam đạt 
được chỉ số gắn kết với 

nhân viên cao cho thấy 
chúng tôi đã nỗ lực tìm hiểu
những mối quan tâm của 
nhân viên và cố gắng hết sức
để đáp ứng các nhu cầu của
họ. Chúng tôi phấn khởi 
trước kết quả nói trên và sẽ
tiếp tục cải tiến các thực 
hành của mình để gắn kết 
chặt chẽ hơn với nhân viên
chặt chẽ hơn ở mọi cấp 
trong công ty và tiếp tục 
đẩy mạnh văn hóa quan tâm
đến con người.     
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11%

TRÍ

7%

TÂM

5%

Các chương trình phát triển nhân sự chính trong năm 2018

Vì con người là trọng tâm
trong hoạt động của
HEINEKEN Việt Nam, chúng
tôi đã đầu tư rất nhiều để
phát triển nhân sự ở mọi cấp. 

• Từ lúc phát động đến nay,
chương trình “Accelerate
Your Talents” – Tăng tốc tài
năng (AYT) đã cử 10 nhân
viên đi nước ngoài làm việc
ngắn hạn tại Lào, Trung
Quốc, Singapore, Nhật Bản,
Myanmar và Papua New
Guinea. Nhằm mục đích xây
dựng nền tảng để nhân viên
có thể khai phóng tiềm năng
của mình và bước ra khỏi
vùng an toàn của họ, những
nhân viên tham dự chương
trình này có cơ hội được trải
nghiệm làm việc trong một
lĩnh vực mới, một môi trường

mới, một nền văn hóa lạ với
những đồng đội mới.  

• Chương trình Quản trị
viên tập sự của HEINEKEN
Việt Nam (HVGP) và
chương trình tương tự cấp
khu vực là Chương trình
Quản trị viên tập sự Châu Á
– Thái Bình Dương (APGP)
được thực hiện nhằm hun
đúc các cá nhân có tiềm
năng , cho họ cơ hội học hỏi
và làm việc tại các văn
phòng của HEINEKEN trên
khắp thế giới.  

• Các buổi tập huấn Kỹ
năng lãnh đạo (Leadership
Expectation) được tổ chức
tại Hóc Môn, Tiền Giang,
Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng
Nam dành cho cấp quản lý.

Bộ phận Đào tạo & Phát
triển cùng với huấn luyện
viên nội bộ sẽ giúp họ hiểu &
áp dụng các kiến thức vào
công việc của mình một cách
hiệu quả. 

• Chương trình chuyên gia
kỹ thuật máy (Machine
Expert Programme): Những
người tham dự luân phiên
chia sẻ những thực hành và
kinh nghiệm tốt nhất, đồng
thời làm việc với nhau để tìm
giải pháp cho các vấn đề
đang gặp phải. Khi trở về nơi
làm việc, họ là những chuyên
gia có thể chia sẻ kiến thức
mới lĩnh hội cho đồng
nghiệp, từ đó chất lượng và
năng suất vận hành máy ở
nơi làm việc của họ sẽ được
nâng cao.
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Những số liệu về
kết quả thực hiện
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3 Tỷ lệ thương tích: Số trường hợp chấn thương trên một triệu giờ làm việc
4 Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp: Số trường hợp bệnh nghề nghiệp trên một triệu giờ làm việc.
5 Tỷ lệ ngày công bị mất: Số ngày công bị mất trên một triệu giờ làm việc
6 Tỷ lệ nghỉ do tai nạn: Số ngày nghỉ trên tổng số ngày phải làm việc theo quy định

 

254 31

 

1.425 401

989 177

0 1.500 2.0001.000500

Nam

SỐ LAO ĐỘNG NĂM 2018, PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CHO NHÂN VIÊN

Tai nạn tử vong 
trong công việc

0

Tỷ lệ bệnh 
nghề nghiệp4

Tai nạn trong sản xuất
0

Tỷ lệ thương tích3

2,93

0,85
Tỷ lệ ngày công 

bị mất5

29 0,38%
Tỷ lệ nghỉ do tai nạn6

Lưu ý: Hệ thống báo cáo an toàn lao động hiện nay không có thông tin phân tích giới tính.
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Năng lượng và Khí hậu
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TỔNG MỨC PHÁT THẢI CÁC-BON
MJ/hl bia

TỔNG MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 
kg CO2-eq/hl bia

Tổng mức tiêu thụ năng lượng và phát thải các-bon là mức năng lượng và khí thải các-bon gộp của
tất cả các nhà máy bia đã chuẩn hóa dựa trên sản lượng bia được sản xuất. Phát thải trực tiếp –
Phạm vi 1 – bao gồm việc sử dụng dầu đi-ê-den, xăng và khí hóa lỏng. Chúng tôi sử dụng các hệ số
phát thải mặc định trong Hướng dẫn năm 2006 của IPCC. Phát thải gián tiếp – Phạm vi 2 – bao
gồm các phát thải đến từ nguồn điện mua ngoài. Các phát thải thuộc Phạm vi 2 đến gián tiếp từ thị
trường được tính toán chủ yếu theo hệ số phát thải cụ thể của bên cung cấp điện, và các hệ số này
do Việt Nam quy định.  

MỨC TIÊU THỤ NƯỚC
hl/hl bia

Nước
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hl/hl bia

Chất thải

Phương án xử lý
Khối lượng
năm 2018

(tấn)  

% trên tổng
số năm
2018 

Tái sử dụng 8,6 0,0%

Tiêu thụ cho người - -

Thức ăn chăn nuôi 252.211,3 89,6%

Nguyên vật liệu 13.159,5 4,7% 

Phân ủ / Bón đất 1.415,3 0,5%

Năng lương (Khí sinh học) 1.123,3  0,4%

Đốt có thu hồi năng lượng 6.279,5 2,3%

Đốt không thu hồi năng lượng 92,8 0,0%

Chôn lấp 3.507,8 1,3%

Bãi rác - -

Hình thức khác - -

Tổng lượng phụ phẩm và chất thải 277.789,5 100%
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Khái quát về HEINEKEN Việt Nam 

CÁC CÔNG TY 
CỦA CHÚNG TÔI

Công  ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam 

Công  ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam - Đà Nẵng

Công  ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam - Tiền Giang

Công  ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam - Quảng Nam

Công ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam - Vũng Tàu

Công ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam - Hà Nội

Công  ty TNHH Bia và Nước giải
khát HEINEKEN Việt Nam

Năm 2018, chúng tôi sáp nhập Công Ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Hà Nội và trở thành một
công ty HEINEKEN hợp nhất tại Việt Nam với 6 nhà máy bia và 9 phòng kinh doanh trên khắp nước. 
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Cơ cấu công ty

Các Giải thưởng

CSI 100 là một phần trong Chương
trình Bình xét và Xếp hạng các Doanh
nghiệp Bền vững tại Việt Nam do Hội
đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển
Bền vững Việt Nam (“VBCSD”) khởi
xướng dưới sự chỉ đạo của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(“VCCI”). Đây là năm thứ ba VBCSD tổ
chức chương trình này và HEINEKEN
Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 3 năm
2016 lên vị trí thứ 1 năm 2017 và năm
2018 tiếp tục giữ hạng 1 trong tổng số
hơn 500 doanh nghiệp được bình xét. 

99.987% 100% 100% 100% 100%

Công ty TNHH 
Nhà máy bia 

 

Công ty TNHH 
Nhà máy bia 

 

Công ty TNHH 
Nhà máy bia 

 

Công ty TNHH 
Nhà máy bia 

 

Công ty TNHH 
Nhà máy bia 

 

%04%06

Công ty TNHH HEINEKEN

Công ty TNHH Nhà máy 

1. Doanh nghiệp Bền vững nhất tại Việt Nam 
(Khối Sản xuất) – năm thứ hai liên tiếp 
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2. Được bình chọn “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 
bởi tạp chí HR Asia, một trong những ấn phẩm 
hàng đầu của Châu Á dành cho các nhà quản lý nhân sự. 
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Phạm vi Báo cáo
Đây là Báo cáo Phát triển bền vững lần thứ 5 của HEINEKEN Việt Nam. Báo
cáo này được lập theo Lựa chọn Cốt lõi của Tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo
Toàn cầu (GRI).  Báo cáo tổng hợp hoạt động của các Công ty và sáu nhà
máy bia của chúng tôi tại Việt Nam từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.     

Kết quả thực hiện về môi trường được đánh giá dựa trên kết quả thực hiện
tại các nhà máy bia,  nơi tạo ra tác động môi trường đáng kể. 

Các chuẩn & Phương pháp báo cáo

Lãnh đạo Phát triển bền vững 

Các dữ liệu được trình bày trong báo cáo này đã được tổng hợp qua các hệ
thống thu thập dữ liệu của HEINEKEN Việt Nam được liệt kê dưới đây. Mọi dữ
liệu trong ấn bản này đã được báo cáo theo đúng các quy trình toàn cầu của
chúng tôi, một cách trung thực theo sự hiểu biết tốt nhất của chúng tôi.
Chúng tôi áp dụng tối đa các phương pháp tính toán chuẩn để hạn chế sự
không đồng nhất về số liệu.

Các hệ thống thu thập dữ liệu của HEINEKEN Việt Nam bao gồm:
• Hệ thống Phần mềm Điều tra & Báo cáo Tai nạn (ARISO) để báo cáo về an
toàn lao động; 
• Hệ thống Đối chiếu Kinh doanh (BCS), để báo cáo về môi trường;
• Hệ thống báo cáo Đo lường Xanh (Green Gauge) để báo cáo về tiến độ thực
hiện các cam kết toàn cầu trong các lĩnh vực cộng đồng, sử dụng nguồn cung
ứng địa phương, và các chương trình hợp tác; 
• Nền tảng EcoVadis Platform, để theo dõi thông tin liên quan đến thực hiện
Bộ Quy tắc Ứng xử cho Nhà Cung cấp;
• Khảo sát Phát triển bền vững hàng năm để làm tham chiếu cho tất cả nội
dung báo cáo khác về phát triển bền vững.

Hoạt động phát triển bền vững của chúng tôi cũng được đưa vào chương
"Tổng kết Hoạt động Phát triển Bền vững" của Báo cáo thường niên 2018 
của HEINEKEN N.V. và đã được thẩm định và đảm bảo bởi một đơn vị độc lập.  

Tổng Giám đốc điều hành của chúng tôi đề ra đường hướng và cùng với Ban
Điều hành, các cấp lãnh đạo thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển bền
vững tại các cấp trong công ty và khuyến khích xây dựng văn hóa hợp tác và
sáng tạo để thực hiện phát triển bền vững tại HEINEKEN Việt Nam. Phòng
Đối ngoại điều phối quá trình thực hiện phát triển bền vững của HEINEKEN
Việt Nam và làm việc chặt chẽ với các phòng chức năng để đo lường, theo dõi
và báo cáo các hoạt động phát triển bền vững của từng phòng ban.

Hàng quý, chúng tôi đối chiếu kết quả thực hiện với các cam kết phát triển
bền vững của mình và báo cáo tiến độ của chúng tôi lên Ban phát triển bền
vững của HEINEKEN Toàn cầu. 
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Chu

Gắn kết với các bên liên quan
Các bên liên quan rất quan trọng cho hành trình Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn của chúng tôi và
chúng tôi gắn kết với họ để cùng nhau tăng trưởng. Thông qua những tương tác như vậy, chúng tôi
nhận được những góp ý quý giá giúp chúng tôi đánh giá được các vấn đề trọng yếu của mình, nhận
ra những khiếm khuyết trong cách tiếp cận và xây dựng kế hoạch hành động.  

Bên liên quan Mục đích Cách gắn kết

• Củng cố và nâng cao sự gắn bó của nhân viên với công ty
• Nâng cao sự hài lòng cho nhân viên
• Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững trong 
nhân viên 

• Khảo sát Môi trường làm việc hàng năm
• Chỉ số gắn kết nhân viên đạt 92% (điểm 
số cao nhất so với HEINEKEN toàn cầu)

• Củng cố và mở rộng mạng lưới phân phối 
• Đảm bảo sự thành công và thế hệ kế thừa cho các nhà
phân phối chính và thứ cấp. 
• Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững 
• Duy trì và nâng cao lòng trung thành với thương hiệu
• Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
• Tuyên truyền tiêu dùng có trách nhiệm

• Hội nghị các nhà Phân phối hàng năm
• Thường xuyên thăm viếng thị trường
• Triển khai các chương trình thương mại 
tại quán
• Thông qua các phương tiện truyền thông,
báo chí, mạng xã hội và các sự kiện thương
mại

• Quảng bá thương hiệu
• Trao đổi quan điểm và thông tin

• Gặp gỡ các báo, đài một năm hai lần
• Họp báo khi cần
• Khảo sát uy tín doanh nghiệp hai năm 
một lần

Nhân viên

Báo chí

Khách hàng (các
nhà phân phối,
chủ đại lý) và
người tiêu dùng



Nội dung Chúng tôi là HEINEKEN Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn Số liệu về kết quả Phạm vi báo cáo Tiêu chuẩn GRI

Cách Chúng Tôi Tạo Giá Trị Tích Cực Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn HEINEKEN Việt Nam     Báo Cáo Bền Vững 2018 49

Bên liên quan Mục đích Cách gắn kết

• Hỗ trợ về luật và quy định

Khi cần:
• Tập huấn ngành
• Thăm quan học hỏi
• Tài trợ

• Tham gia thảo luận và hỗ trợ luật về thức uống có cồn
• Chia sẻ cách làm trong việc quảng cáo rượu bia
• Hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển
bền vững trong các doanh nghiệp Việt Nam 

Khi cần:
• Hội nghị
• Họp và tập huấn

• Đảm bảo hoạt động kinh doanh và sự tuân thủ

• Họp với chuyên gia khi cần
• Khảo sát uy tính doanh nghiệp hai năm một
lần

• Liên kết để tạo tác động
• Cập nhật thông tin và chia sẻ các thực hành tốt
nhất/chuyên môn về phát triển bền vững 

• Hoạt động từ thiện hàng năm vào dịp Tết
nguyên đán/Tết trung thu
• Các chương trình nước sạch định kỳ
• Khảo sát uy tính doanh nghiệp hai năm 
một lần
• Tư vấn chuyên gia/tham gia diễn đàn
khi cần

• Duy trì và gia tăng quan hệ với các cổ đông
• Trao đổi quan điểm

• Báo cáo hàng tháng/quý
• Tổng kết cuối năm

• Đảm bảo các hoạt động tuân thủ luật & quy định
• Cập nhật các luật & quy định

• Hội nghị hàng năm/định kỳ khi cần,
• Họp và tập huấn thường xuyên khi cần

Chính phủ / 
chính quyền

Các nhà cung cấp

Các tổ chức phi
chính phủ và các
tổ chức quốc tế

Các nhà đầu tư

Đại diện nhân
viên (thí dụ
Công đoàn)

Các Hiệp hội
ngành (thí dụ
Trung tâm quốc
tế về chính sách
chất có cồn,
Hiệp hội Bia,
Rượu NGK 
Việt Nam) 
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Các v n  tr ng y u c a chúng tôi trong b i c nh Vi t Nam 

2015 2016 2017, 2018

N m 2015, m t h i th o chính 
th c v  ánh giá các v n  
tr ng y u c t  ch c n i b  
b i các chuyên gia t  v n  
ch n ra nh ng v n  u tiên 
nh t cho phát tri n b n v ng. 
T ng c ng 11 v n  phát tri n 
b n v ng ã c ánh giá là 
tr ng y u cho HEINEKEN Vi t 
Nam. Ngoài ra thêm 2 v n  
phát tri n b n v ng c ng ã 

c ch n a vào báo cáo

32 v n  tr ng y u v  
phát tri n b n v ng cho 
HEINEKEN Vi t Nam ã 

c nh n di n b ng 
phân tích trên máy tính 
và ph ng v n v i các 
qu n lý cao c p

Phong t c, t p quán, v n hóa và các xu h ng c thù c a Vi t Nam nh hình ho t ng c a chúng tôi 
và c ng là y u t  tác ng n các v n  phát tri n b n v ng tr ng y u mà HEINEKEN Vi t Nam t p 
trung. Các v n  phát tri n b n v ng tr ng y u này t ng ng v i 6 L nh v c t p trung c a HEINEKEN.

N m 2017 và 2918 chúng tôi xem xét 
l i b ng ma tr n các v n  tr ng y u 
và quy t nh là toàn b  12 v n  
phát tri n b n v ng v n là tr ng y u 

i v i HEINEKEN Vi t Nam. Ngoài ra, 
thêm 2 v n  phát tri n b n v ng ã 

c ch n  a vào báo cáo.

N m 2016, chúng tôi xem xét l i 
b ng ma tr n các v n  tr ng y u 
d a trên k t qu  m t kh o sát v  uy 
tín công ty v i ph n h i t  90 bên 
liên quan bên ngoài (thí d  chính 
quy n a ph ng, khách hàng, gi i 
truy n thông, các nhà cung c p, các 
t  ch c phi chính ph ) cho bi t i 
v i h  nh ng ch   nào c coi 
là tr ng y u nh t mà HEINEKEN 
Vi t Nam c n t p trung vào. Thêm 
m t v n  tr ng y u m i ã 

c nh n di n  báo cáo.
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Ưu tiên cao

Ưu tiên không cao nhưng được
coi là quan trọng theo các lĩnh
vực tập trung của HEINEKEN

BẢNG QUY CHIẾU CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Đánh giá tính trọng yếu
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1 Tuân thủ luật pháp Tuân thủ các quy định trong nước về thức uống có 
cồn và các quy định khác liên quan đến các hoạt động
cốt lõi của công ty như môi trường, lao động, sức khỏe
và an toàn

2 Quản lý nguồn nước Sử dụng hiệu quả nguồn nước

3 Năng lượng và phát 
thải các-bon

Sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm phát thải các-bon

4 Quản lý chất thải Hạn chế tối đa chất thải và tái sử dụng/tái chế 
chất thải 

5 Tuyên truyền uống 
có trách nhiệm

Tích cực khuyến khích thưởng thức bia chừng mực và
hợp tác với các đối tác để giảm thiểu thức uống có cồn

6 Tuyên truyền uống 
có trách nhiệm cho
nhân viên

Khuyến khích nhâ nviên làm gương trong việc uống có
trách nhiệm

7 Tiếp thị có trách nhiệm Quảng cáo thương hiệu và tiêu thụ rượu bia theo
hướng tích cực và có trách nhiệm, kể cả ghi trên nhãn
sản phẩm

8 Chống hàng giả Bảo vệ giá trị thương hiệu bằng cách chống hàng giả

9 An toàn, chất lượng và
vệ sinh sản phẩm

Áp dụng các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn
sản phẩm

10 Tạo ra tác động kinh tế Chúng tôi hoạt động kinh doanh để tạo ra giá trị kinh
tế bền vững cho cộng đồng 

11 Hỗ trợ và phát triển
cộng đồng

Đóng góp cho các cộng đồng nơi doanh nghiệp 
hoạt động

12 Truyền thông với các
bên liên quan

Truyền thông với các bên liên quan để nêu rõ các mục
tiêu phát triển bền vững và các thành tựu / thách thức,
xây dựng hoặc củng cố các mối quan hệ, nâng cao uy
tín doanh nghiệp, xây dựng lòng trung thành với
thương hiệu và thu thập các dữ liệu, ý kiến hữu ích.  

13 Sức khỏe và An toàn
nghề nghiệp

Xây dựng một văn hóa mạnh và quản lý tốt sức khỏe
và an toàn cho nhân viên

14 Sử dụng nguồn cung
ứng bền vững

Khuyến khích thu mua nguyên vật liệu từ nguồn cung
ứng bền vững tại địa phương, và quản lý các nhà cung
cấp về việc ứng xử có trách nhiệm và bền vững trong
kinh doanh

STT Các vấn đề Phát Triển Bền Vững Định nghĩa
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Chúng tôi hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên
Hiệp Quốc và Kế hoạch Hành động quốc gia của Việt Nam 

HEINEKEN Việt Nam ủng hộ
các Mục tiêu Phát triển bền
vững của LHQ

HEINEKEN Việt Nam ủng hộ các Mục tiêu PTBV trong 
Kế hoạch Hành động Quốc gia của Việt Nam 

Các Lĩnh vực
trọng điểm 
của HEINEKEN 

Chấm dứt nạn đói, đạt
được an ninh lương
thực, cải thiện dinh
dưỡng và thúc đẩy
dinh dưỡng bền vững.

2.4 Đến năm 2030, bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền
vững và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp
có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng,
duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến
đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần dần cải tạo chất
lượng đât đai.

Đảm bảo cuộc sống
khẻ mạnh và thúc đẩy
cuộc sống hạnh phúc
cho mọi lứa tuổi.

3.4 Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây
nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và các đồ uống có cồn ở
mức gây hại.

3.5 Đến năm 2030, hàng năm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn
giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số
người bị thương.

3.8 Đến năm 2030, giảm đáng kể số ca mắc bệnh và tử vong do
các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường không khí, đất và
nước.

Đảm bảo quản lý bền
vững và cung cấp nước
và tạo điều kiện vệ
sinh cho tất cả mọi
người.

6.3 Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát được các
nguồn gây ô nhiễm; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất
độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa
dạng sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm một
nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử
dụng nước an toàn.

6.4 Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trong
tất cả các lĩnh vực, đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững
nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước. Bảo đảm việc
khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn đối với các
sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các
tầng chứa nước. 

NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH

Đảm bảo tiếp cận
năng lượng giá hợp lý,
ổn định, bền vững và
hiện đại cho tất cả 
mọi người.

7.3 Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả sử
dụng năng lượng; giảm tiêu thụ điện 10% so với kịch bản 
cơ sở.

NĂNG LƯỢNG
SẠCH VÀ
BỀN VỮNG

XÓA
ĐÓI
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Thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế bền vững, hòa
nhập, tạo điều kiện
làm việc đầy đủ, hiệu
quả và xứng đáng cho
tất cả mọi người. 

8.1 Duy trì tăng trưởng GDP bình quân đầu người 4-4,5%/năm và
tăng trưởng GDP hàng năm trung bình từ 5-6%.

8.4 Đến năm 2030, tăng dần hiệu quả sử dụng nguồn lực trong
sản xuất và tiêu thụ, giảm tác động của tăng trưởng kinh tế
lên môi trường, phù hợp với Khung chương trình 10 năm về
sản xuất và tiêu dùng bền vững của Việt Nam. 

8.5 Đến năm 2030, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm
tốt cho tất cả nam và nữ, bao gồm cả thanh niên, người
khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc
như nhau.

8.6 Deens năm 2030, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc
làm, không đi hoặc hoặc đào tạo. Chủ động thực hiện hiệu quả
Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của ILO.

8.8 Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn
cho tất cả người lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao
động làm việc trong khu vực phi chính thức.

Đảm bảo các mô hình
sản xuất và tiêu dùng
bền vững.

12.1 Thực hiện Khung chương trình 10 năm về sản xuất và tiêu dùng
bền vững theo cam kết quốc tế.

12.2 Đến năm 2030 đạt được quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả
các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khai thác hợp lý và sửduụng
tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản.

12.4 Đến năm 2020, đạt được quản lý tốt vòng đời của các loại hóa
chất và chất thải theo các cam kết quốc tế đã ký, nhằm giảm ô
nhiễm môi trường đất, nước, không khí và tác động có hại đến
sức khỏe con người và môi trường.

12.5 Đến năm 2030, giảm đáng kể lượng chất thải phát sinh, tăng
cường giá trị kinh tế của nguồn tài nguyên chất thải thông qua
việc phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng, thu hồi năng
lượng và xử lý chất thải.

12.6 Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các thông lệ
bền vững, bao gồm công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thực hiện
trách nhiệm xã hội đối với người nghèo và nhóm dân cư yếu
thế, tích hợp các thông tin về tính bền vững vào báo cáo định
kỳ của mình.

---

Tăng cường các
phương tiện thực hiện
và tiếp sức cho các
quan hệ đối tác toàn
cầu để phát triển 
bền vững.

17.4 Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển bền
vững, kết hợp với quan hệ đối tác nhiều bên nhằm huy động
và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ và tài chính để
hỗ trợ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. 

17.5 Khuyến khích và xúc tiến quan hệ đối tác công, công-tư một
cách hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm và chiến lược nguồn lực
của đối tác.

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ VÀ VIỆC
LÀM BỀN VỮNG

TIÊU DÙNG
VÀ SẢN XUẤT
CÓ TRÁCH
NHIỆM

XÂY DỰNG
QUAN HỆ
ĐỐI TÁC CHO
CÁC MỤC TIÊU
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Thông tin công bố Nội dung trong báo cáo hoặc lý do không công bố 
Thông tin công bố theo tiêu chuẩn chung
Thông tin về tổ chức
102-1 Tên tổ chức Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 44 )
102-2 Các hoạt động, nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 44 )
102-3 Địa điểm trụ sở chính Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 44 )
102-4 Địa điểm hoạt động Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 44 )
102-5 Quyền sở hữu và hình thức pháp lý Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 45)
102-6 Các thị trường phục vụ Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 44 )
102-7 Quy mô của tổ chức Khái quát về HEINEKEN Việt Nam (tr. 44 )
102-8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác Con người (tr. 39)
102-9 Chuỗi cung ứng Xây dựng văn hóa phát triển bền vững cho các

doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà cung cấp để
nâng cao năng lực cạnh tranh (tr. 15)

102-10 Những thay đổi đáng kể trong tổ chức và trong chuỗi cung ứng
của tổ chức

Hoàn tất sáp nhập công ty TNHH Nhà máy bia
HEINEKEN Việt Nam với công ty TNHH Nhà máy
bia HEINEKEN Hà Nội năm 2018 

102-11 Phương pháo hoặc nguyên tắc phòng ngừa HEINEKEN Việt Nam không nhắc đến một phương pháp
phòng ngừa cụ thể trong quản lý rủi ro, nhưng chúng tôi
chọn cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong hoạt động. 

102-12 Các sáng kiến bên ngoài Bao gồm trong các nội dung
102-13 Quyền hội viên trong các hiệp hội Gắn kết với các bên liên quan (tr. 48-49)
Chiến lươc
102-14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao Thông điệp của Tổng Giám đốc Điều hành (tr. 4)
Đạo đức và tính chính trực
102-16 Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực của hành vi Nâng cao năng lực cho con người vì một Việt Nam

tốt đẹp hơn (tr. 28 - 29)
102-17 Cơ chế tư vấn và báo cáo/xử lý các quan ngại về đạo đức Nâng cao năng lực cho con người vì một Việt Nam

tốt đẹp hơn (tr. 28 - 29)
Quản trị
102-18 Cơ cấu quản trị Lãnh đạo Phát triển bền vững  (tr. 47 - 48)
102-22 Thành phần cấp quản trị cao nhất và các ủy ban Lãnh đạo Phát triển bền vững  (tr. 47 - 48)
102-23 Chủ tịch của cấp quản trị cao nhất Lãnh đạo Phát triển bền vững  (tr. 47 - 48)
Sự tham gia của các bên liên quan
102-40 Danh sách các nhóm liên quan Gắn kết với các bên liên quan (tr. 48 - 49)
102-41 Các thỏa ước thương lượng tập thể Tất cả các công ty đều có ít nhất một thỏa ước tập

thể. 3.264 nhân viên đều có ký kết thỏa ước tập thể.
102-42 Nhận diện và chọn lựa các bên liên quan Gắn kết với các bên liên quan (tr. 48 - 49)
102-43 Cách gắn kết với các bên liên quan Gắn kết với các bên liên quan (tr. 48 - 49)
102-44 Các chủ đề và quan tâm chính Đánh giá tính trọng yếu (tr. 50)
Thông lệ báo cáo
102-45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất Không đưa vào vì báo cáo này chỉ tập trung vào kết

quả phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam
102-46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề Phạm vi báo cáo (tr. 47)
102-47 Danh sách các chủ đề trọng yếu Đánh giá tính trọng yếu (tr. 50)
102-48 Trình bày lại thông tin Không áp dụng
102-49 Các thay đổi trong báo cáo Không áp dụng
102-50 Kỳ báo cáo 01/01/ 2018 - 31 /12/ 2018
102-51 Ngày báo cáo gần nhất (nếu có) Báo cáo Bền vững HEINEKEN Việt Nam 2017
102-52 Chu kỳ báo cáo Hàng năm
102-53 Đầu mối liên hệ giải đáp thắc mắc về báo cáo Thông tin liên hệ (tr. 55)
102-54 Tuyên bố lập báo cáo theo tiêu chuẩn GRI Phạm vi báo cáo (tr. 47)
102-55 Mục lục nội dung báo cáo GRI Mục lục nội dung báo cáo GRI (tr. 54 - 55)
102-56 Đảm bảo độc lập do bên thứ ba Phạm vi báo cáo (tr. 47)

Bảng liệt kê các nội dung
công bố theo chuẩn GRI
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Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam
Tầng 18-19, Tòa nhà Vietcombank, Số 05 Công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
ĐT: +84 28 3 8 222 755
www.heineken-vietnam.com.vn

Chúng tôi cam kết lắng nghe và đón nhận những phản hồi từ các bên liên quan về báo cáo phát triển bền vững cũng
như tất cả các khía cạnh liên quan đến các hoạt động bền vững của chúng tôi. 

Xin vui lòng gửi các góp ý và đề xuất của quý vị về:

Các thương hiệu được đề cập trong báo cáo này, bao gồm - nhưng không giới hạn - những thương hiệu không kèm ký
hiệu ® đều là những nhãn hiệu đã đăng ký và được pháp luật bảo hộ. 

Matt Wilson
Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao 
Matt.wilson@heineken.com 

Le Thi Ngoc My
Giám đốc Bộ phận Phát triển Bền vững
Lethingoc.my@heineken.com

Thông tin công bố Nội dung trong báo cáo hoặc lý do không báo cáo
Thông tin công bố theo chủ đề
Phương pháp quản lý
103-1 Giải thích chủ đề trọng yếu và ranh giới chủ đề Bao gồm trong các nội dung
103-2 Phương pháp quản lý và các cấu phần Bao gồm trong các nội dung
104-3 Đánh giá phương pháp quản lý Bao gồm trong các nội dung
GRI 201: Hiệu quả hoạt động kinh tế
201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #1 (tr. 12)
GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp
203-2 Những tác động kinh tế gián tiếp đáng kể HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #1  (tr. 12)
GRI 204: Thông lệ thu mua
204-1 Tỉ lệ chi tiêu để thu mua từ các nhà cung cấp địa phương HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #1 (tr. 12)
GRI 302: Năng lượng 
302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #4, 5 (tr. 21 -27)
302-3 Cường độ năng lượng HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #4, 5 (tr. 21 -27)
GRI 303: Nguồn nước
303-3 Nước tái sử dụng và tái chế HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #4 (tr. 21 - 22)
GRI 306: Nước thải và chất thải
306-1 Nước thải phân tích theo chất lượng và cách xử lý HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #4 (tr. 21 - 22)
306-2 Chất thải phân tích theo loại và cách xử lý HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #4 (tr. 21 - 22)
GRI 307: Tuân thủ về môi trường
307-1 Không tuân thủ luật và quy định về môi trường Gìn giữ Hành tinh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn (tr. 20)
GRI 308: Đánh giá nhà cung cấp về tuân thủ môi trường
308-1 Chọn lọc các nhà cung cấp mới bằng tiêu chí môi trường HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #3 (tr. 15)
GRI 403: Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp
403-2 Loại chấn thương và tỉ lệ chấn thương, bệnh nghề nghiệp, ngày

công bị mất, tỉ lệ nghỉ do tai nạn, và tai nạn tử vong trong công việc
Số liệu vết kết quả (tr. 40)

GRI 413: Các cộng đồng địa phương
413-1 Các hoạt động gắn kết với cộng đồng, đánh giá tác động, và các

chương trình hỗ trợ cộng đồng
Nâng cao nhận thức phát triển bền vững trong
cộng đồng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn (tr. 18 - 19)

GRI 414: Đánh giá nhà cung cấp về tuân thủ xã hội
414-1 Chọn lọc các nhà cung cấp mới bằng tiêu chí xã hội HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #3 (tr. 15)
GRI 416: Sức khỏe và An toàn của khách hàng
416-1 Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm

và dịch vụ
HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #7 (tr. 34 - 35)

GRI 417: Tiếp thị và Ghi nhãn 
417-1 Các yêu cầu đối với thông tin và ghi nhãn sản phẩm và dịch vụ HEINEKEN Việt Nam tạo Giá trị số #6 (tr.30)
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