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BẢNG TUÂN THỦ
THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Mỗi khách hàng đến sân bay mang trong mình những 
cảm xúc khác nhau. Có những người đang hồi hộp sắp bắt 
đầu một chuyến du lịch đầy thú vị. Người lại chờ đợi giây 
phút đoàn viên với một ai đó. Người lại bận lòng với những 
bộn bề công việc. Giữa vòng xoay của cuộc sống, khi dừng 
chân tại nhà ga Tân Sơn Nhất, khách hàng vẫn tìm được 
một khoảng thời gian thư giãn và yên bình trong sự chăm 
sóc tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên SASCO. 
SASCO muốn mang đến cho khách hàng của mình không 
chỉ những trải nghiệm dịch vụ, mà còn thông qua đó gắn kết 
mọi người tới hành động nhân văn san sẻ yêu thương với 
cộng đồng xã hội, hướng đến tương lai Việt Nam mãi xanh.
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 Những gì từ trái tim sẽ đến 
trái tim và sẽ đọng lại những giá 
trị đáng nhớ trong mỗi hành 
trình, điều đó là cốt lõi của phát 
triển bền vững.

Thông điệp của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính thưa quý vị cổ đông, đối tác, khách hàng và 
toàn thể cán bộ công nhân viên,
Người bạn đồng hành tin cậy

Năm 2018 đánh dấu hành trình 25 năm xây dựng và 

phát triển đầy tự hào của SASCO từ một doanh nghiệp 

non trẻ, vững bước qua thăng trầm, vươn lên trở thành 

doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dịch vụ hàng 

không sân bay tại Việt Nam và hội nhập với xu thế mở 

cửa của nền kinh tế thế giới. 

Với tầm nhìn “trở thành thương hiệu Việt được khách 

hàng yêu mến và tin tưởng”, SASCO tự hào là một 

trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 11 năm liên 

tiếp, 03 năm liền nằm trong TOP 10 doanh nghiệp 

phát triển bền vững khối thương mại dịch vụ do VCCI 

bình chọn, 02 lần nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc 

gia (Vietnam Value). Bên cạnh đó, SASCO cũng đạt 

được nhiều sự công nhận về vị thế trên tầm quốc tế 

như giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á (APEA) và 

giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á do HR Asia vinh 

danh.

Thành quả của chúng tôi không chỉ dừng lại ở những 

danh hiệu, giải thưởng và chỉ tiêu tài chính ổn định, mà 

còn ở những giá trị bền vững mang lại cho các bên liên 

quan: lợi ích thiết thực cho cổ đông và đối tác, sản 

phẩm chất lượng cao cho khách hàng, môi trường làm 

việc năng động cho cán bộ nhân viên và các đóng góp 

tích cực cho cộng đồng. Thành quả có được của ngày 

hôm nay là minh chứng cho trí tuệ, sự năng động và tận 

tâm của tập thể cán bộ nhân viên, thể hiện rõ nỗ lực trở 

thành người bạn đồng hành tin cậy trên mọi hành trình 

của SASCO. 

Lan tỏa giá trị bền vững
Chiến lược kinh doanh của SASCO là kết nối chặt chẽ 

các giá trị kinh tế với các mục tiêu Phát triển bền vững 

của Liên Hợp Quốc, đề cao sự minh bạch trong kinh 

doanh, cạnh tranh lành mạnh bằng sự khác biệt để gia 

tăng sự hài lòng của khách hàng, đảm bảo hợp tác công 

bằng với đối tác, kiến tạo những lợi ích thiết thực cho cổ 

đông và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc hài hòa và kết nội lợi 

ích doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của con 

người, môi trường và xã hội, Ban Lãnh đạo xác định 

hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững sau:

Xóa đói, Xóa nghèo, Tăng trưởng kinh tế

Năm 2018, SASCO tích cực đầu tư cho các hoạt động 

phát triển bền vững và vì cộng đồng. Kết quả kinh 

doanh tăng trưởng ổn định trong nhiều năm đã trực tiếp 

đóng góp cho Ngân sách Nhà nước thông qua nghĩa vụ 

thuế và các khoản phải nộp, đồng thời cho phép công ty 

mở rộng địa bàn kinh doanh tới các tỉnh lân cận, tạo ra 

cơ hội việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và 

mang lại các giá trị kinh tế gián tiếp cho địa phương.

Sức khỏe, tiêu dùng sản xuất có trách nhiệm

SASCO cam kết truy xuất và giám sát chuỗi cung ứng để 

đảm bảo mọi sản phẩm đạt chất lượng chuẩn trước khi 

tới tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, SASCO triển khai 

chiến lược lồng ghép, truyền tải những giá trị và bản sắc 

văn hóa địa phương trong từng dịch vụ sản phẩm để thể 

hiện sự tận tâm và mong muốn mang lại sự hài lòng cao 

nhất tới khách hàng. 

Chất lượng giáo dục

Với lòng tin “trẻ em là tương lai của đất nước”, chúng tôi 

xác định hỗ trợ giáo dục là hoạt động trọng tâm trong 

các chương trình trách nhiệm xã hội của SASCO. Năm 

2018 ghi nhận nhiều suất học bổng được trao cho các 

em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khắn 

trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. 

Bình đẳng giới

SASCO vinh dự là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam 

nhận chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu cấp độ II 
EDGE MOVE do EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) 

cấp. Từ những kinh nghiệm đã có, SASCO tham gia sáng 

lập và hoạt động tích cực trong Mạng lưới doanh 
nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ 
nữ (VBCWE) để hướng đến nâng cao vai trò của phụ nữ 

trong cộng đồng doanh nghiệp. 

Giải pháp khí hậu

SASCO đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi 

trường trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh 

doanh thông qua ứng dụng công nghệ thân thiện với 

môi trường, triển khai chính sách tiết kiệm, tuyên truyền 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với cán bộ nhân viên.

Bước sang năm thứ 25 của hành trình phát triển, SASCO 

sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã đề ra và cam kết mang lại 

những giá trị phát triển bền vững cho chính SASCO, cổ 

đông, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và cộng đồng. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị.

Nguyễn Hạnh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HÀNH TRÌNH 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGƯỜI BẠN
ĐỒNG HÀNH
TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH
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Thông Tin
Doanh Nghiệp

Cơ Cấu
Tổ Chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

P. TỔ CHỨC
NHÂN SỰ

P. TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG

P. CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN P. ĐẦU TƯ

VĂN PHÒNG
CÔNG TY P. TIẾP THỊ

P. TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

P. PHÁP LÝ
& KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

P. KINH DOANH
DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ

P. KINH DOANH
HÀNG MIỄN THUẾ

VĂN PHÒNG ĐD
HÀ NỘI

CHI NHÁNH
LONG AN

CHI NHÁNH
KHÁNH HÒA

CHI NHÁNH
PHÚ QUỐC

TỔ
VĂN THƯ
-LƯU TRỮ

TỔ
QUẢN LÝ
KỸ THUẬT

TỔ XE
TỔ

HÀNH CHÍNH
TH

BP.
CHĂM SÓC

KHÁCH HÀNG

BP.
THIẾT KẾ

BP.
TIẾP THỊ

TỔ
KẾ TOÁN

THANH TOÁN

TỔ
KẾ TOÁN

TH QUẢN TRỊ

BP.
QUẢN TRỊ

& PT ỨNG DỤNG

BP.
KỸ THUẬT TIN HỌCTỔ NHÂN SỰ

TỔ
TUYỂN DỤNG

& ĐÀO TẠO

TỔ
LƯƠNG THƯỞNG

& PL

BP.
NGHIỆP VỤ

P.
KINH DOANH

ẨM THỰC

CỬA HÀNG
MỸ NGHỆ

TRUNG TÂM
HÀNG VIỆT

ĐỘI XE
VCHK

TRUNG TÂM
DU LỊCH

TỔ KD VÉ
& DỊCH VỤ
SÂN BAY

P.
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

P.
HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

P.
KINH DOANH

TIẾP THỊ

P.
THU MUA

ĐỘI
PHÒNG KHÁCH

CỬA HÀNG
MIỄN THUẾ

ĐỘI
KHO HÀNG

TỔ
KẾ TOÁN

HCNS

TỔ
HÀNG HÓA

TIẾP THỊ

P.
KẾ TOÁN

HC TỔNG HỢP

P.
VẬN HÀNH
SẢN XUẤT

P.
CHẤT LƯỢNG

& NCPT

BP.
NGHIỆP VỤ

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

PHÒNG
TC KẾ TOÁN

ĐỘI XE DV
HOP ON HOP OFF

L’AZURE
RESORT & SPA

PHÒNG
KINH DOANH

ĐỘI
PHÒNG KHÁCH

C

TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI SASCO TSN

Tên công ty:  Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

Tên tiếng Anh: Southern Airports Services JSC

Tên viết tắt:  SASCO 

Vốn điều lệ: 133.481.310.000 đồng

Địa chỉ:   Sân bay Tân Sơn Nhất, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3844 8358

Fax:   (028) 3844 7812

Email:   customerservice@sasco.com.vn  

Website:  www.sasco.com.vn 

Giấy ĐKKD: 0301123125
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Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
- Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Tầm nhìn 

Chúng tôi tập trung phát triển bền vững và TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU VIỆT ĐƯỢC KHÁCH 

HÀNG YÊU MẾN, TIN TƯỞNG, giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về 

cung cấp các Dịch vụ tại Sân bay.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là được đồng hành cùng khách hàng trên từng hành trình quan 

trọng của cuộc sống, đem đến niềm vui và sự tin tưởng bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, 

thấu hiểu cao nhất.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi thấu hiểu khách hàng nhằm mang đến những trải nghiệm hài lòng nhất, cam 

kết phục vụ với sự tận tâm và chuyên nghiệp cao nhất, nỗ lực vì sự phát triển bền vững 

của cộng đồng và xã hội.
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Triết Lý Kinh Doanh Triết Lý Phát Triển Bền Vững

Đối với nhân viên

Tạo môi trường làm việc tốt nhất, hội tụ các cá nhân xuất sắc 

cùng nhau xây dựng, phát triển công ty theo hướng bền vững 

và sẻ chia với nhau những thành tựu cũng như khó khăn 

trong công cuộc Phát triển bền vững của toàn doanh nghiệp. 

Phát triển bền vững

SASCO theo đuổi chính sách phát triển bền vững trong kinh 

doanh: đồng vốn luân chuyển nhanh, phát triển từ ít tới nhiều, 

sinh lợi nhuận. 

Hợp tác đa phương

SASCO hướng tới phát triển kinh doanh đa ngành, đa 

phương với các đối tác. Chúng tôi tạo dựng niềm tin bền 

vững và cam kết kề vai sát cánh với sự tăng trưởng của các 

đơn vị thành viên trong suốt quá trình phát triển đa ngành 

trong tương lai. 

Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Sự phát triển bền vững của SASCO gắn liền với những 

trọng trách đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, bảo 

vệ môi trường và làm đẹp cho xã hội trong các hoạt 

động của mình.

Để đảm bảo định hướng này được triển khai nhất quán, 

các vấn đề kinh tế - môi trường – xã hội liên quan đến phát 

triển bền vững đều do Phó Tổng giám đốc phụ trách và 

báo cáo trực tiếp lên Tổng giám đốc. 

Đối với nhà cung cấp

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với 

nhà cung cấp trên cơ sở hỗ trợ tối đa và 

chia sẻ để cùng nhau đảm bảo chất 

lượng tốt nhất của sản phẩm và dịch vụ.

Đối với khách hàng

Đem đến cho khách hàng niềm 

vui, sự tin cậy và hài lòng tuyệt 

đối thông qua cam kết chất lượng 

cao nhất của sản phẩm và dịch vụ.

Đối với cổ đông

Phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh, gia tăng giá trị doanh nghiệp 

và mang lại lợi nhuận đầu tư một cách 

hiệu quả, bền vững cho các cổ đông.

Đối với môi trường và cộng đồng

Ưu tiên sử dụng các giải pháp “xanh”, thân thiện với 

môi trường nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát 

triển bền vững và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Kinh doanh minh bạch và cạnh tranh lành mạnh để phát triển 

bền vững và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Quá trình phát triển doanh nghiệp đi 

đôi với trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội và môi trường.
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Hành Trình
25 Năm Xây Dựng và Phát Triển

1.093
TỶ ĐỒNG

TỔNG KINH PHÍ
CÔNG TÁC XÃ HỘI

96
TỶ ĐỒNG

ĐÓNG GÓP VÀO
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

239SỐ LƯỢNG
NHÂN VIÊN THUÊ MỚI

25.324TỔNG SỐ GIỜ
ĐÀO TẠO

199SUỐT HỌC BỔNG
ĐƯỢC TRAO TẶNG

KHẮP CẢ NƯỚC

48%NGÂN SÁCH MUA SẮM
ĐƯỢC CHI

CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP
VIỆT NAM

2.825
TỶ ĐỒNG

TĂNG 12,3% SO VỚI NĂM 2017

TỔNG
DOANH THU

2.213
TỶ ĐỒNG

TĂNG 2,8% SO VỚI NĂM 2017

TỔNG
TÀI SẢN

1.539
TỶ ĐỒNG

VỐN
CHỦ SỞ HỮU

1.212
TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN
GỘP

TĂNG 14,6% SO VỚI NĂM 2017

409
TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ

TĂNG 16% SO VỚI NĂM 2017

341
TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ
TĂNG 16,4% SO VỚI NĂM 2017

Giải Thưởng
KINH DOANH XUẤT SẮC

CHÂU Á

11 NĂM LIÊN TIẾP
TOP 500 DOANH NGHIỆP

LỚN NHẤT VIỆT NAM

2 LẦN LIÊN TIẾP
GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

TOP 500 DOANH NGHIỆP
CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT

VIỆT NAM 2018

GIẢI THƯỞNG
NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT

CHÂU Á

TOP 10
CÔNG TY UY TÍN
NGÀNH BÁN LẺ

3 LẦN LIÊN TIẾP TOP 10 DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KHỐI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

TOP 50
DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC

NHẤT VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
NHẬN CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI

TOÀN CẦU CẤP ĐỘ 2 EDGE MOVE

Giải Thưởng
NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT

VIỆT NAM

Top 10
DOANH NGHIỆP THƯƠNG HIỆU MẠNH

VIỆT NAM 2018



NỀN TẢNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC CỘT MỐC

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO CÁC MỤC TIÊU CỦA
LIÊN HỢP QUỐC (SDG)
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Lịch sử phát triển 
và các cột mốc

Công ty Dịch vụ 
Cảng Hàng không 

Sân bay
miền Nam

14
/0

7/
19

93

 

19
95

 

Tặng thưởng 
Huân chương

lao động
Hạng Ba

19
97

 

Chính thức đổi 
thành Công ty

Dịch vụ Hàng không 
Sân bay

Tân Sơn Nhất

19
99

 

Tặng thưởng 
Huân chương

lao động
Hạng Nhì

20
03

 

Tặng thưởng 
Huân chương

lao động
Hạng Nhất

20
12

 

Tặng thưởng 
Huân chương

độc lập
Hạng Ba

20
15

 

Công ty
Cổ phần Dịch vụ

Hàng không Sân bay
Tân Sơn Nhất

20
18

 

SASCO tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ sân bay hàng đầu tại Việt Nam  với 11 

năm liên tiếp nằm trong danh sách top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

và 02 lần liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value).

Xuyên suốt hành trình 25 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đẩy mạnh hợp 

tác đa phương, đa dạng hóa các ngành dịch vụ và lĩnh vực kinh doanh, đồng 

thời cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao để xứng đáng với danh hiệu 
Top 10 nhà bán lẻ tốt nhất Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp thương hiệu 
mạnh 2018. 

Từ những thành tựu về kinh tế ổn định và thương hiệu uy tín, chúng tôi duy trì 

tôn chỉ phát triển bền vững để đồng hành cùng cộng đồng và mang đến những 

giá trị tốt đẹp cho xã hội. Và những nỗ lực của SASCO đã được công nhận bằng 

danh hiệu Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững và Top 10 doanh 
nghiệp phát triển bền vững ba năm liên tiếp (2016 – 2017 – 2018), khối 
thương mại dịch vụ.
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Địa Bàn Hoạt Động
và Các Lĩnh Vực Kinh Doanh

Địa Bàn Hoạt Động

SASCO hoạt động tập trung chủ yếu tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Trong năm 2018, Công ty mở rộng kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không quốc 

tế Cam Ranh và khu vực tỉnh Phú Quốc, với những dịch vụ phục vụ lượng khách 

du lịch đông đảo tại tỉnh thành này như Phú Quốc Bus Tour, khách sạn Blue 

Lagoon Resort,… 

Ngoài ra, SASCO dần tiến ra thị trường ngoài sân bay với những thế mạnh sẵn có 

để triển khai các dịch vụ như cung cấp suất ăn cho các đoàn tàu Bắc – Nam 

thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cung cấp dịch vụ vận chuyển hành 

khách đường sắt cao cấp, Amazing Rail Tour và xây dựng đầu tư các dự án khu du 

lịch nghỉ dưỡng.
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Lĩnh Vực Kinh Doanh

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

          SASCO Dutyfree tự hào 
mang tới khách hàng 10 nhóm 
mặt hàng với 12.000 sản phẩm 
từ các thương hiệu danh tiếng 
trên thế giới.

Là thương hiệu đã có uy tín và kinh nghiệm 25 năm 

hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh 

hàng miễn thuế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. 
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Tự hào là top 10 nhà bán lẻ uy tín nhất Việt Nam, SASCO SHOP mang đến 

các mặt hàng đa dạng từ bách hóa đến lưu niệm – thủ công mỹ nghệ nằm tại 

hơn 20 cửa hàng ở hai nhà ga Quốc nội và Quốc tế của Sân bay Tân Sơn Nhất. 

Với 30.000 sản phẩm đa dạng chủng loại, khách hàng sẽ tìm thấy những món 

quà nhỏ mang ý nghĩa lớn, đậm chất văn hóa đất nước, vùng miền và con 

người Việt Nam cho bản thân và những người thân yêu. Nắm bắt được các quy 

định về an toàn hàng không phức tạp, SASCO đảm bảo mọi mặt hàng đều 

được đóng gói cẩn thận theo đúng quy tắc, sẵn sàng để bạn mang thẳng lên 

máy bay. 

Với chiến lược gắn kết bản sắc của Việt Nam vào từng sản phẩm của SASCO, 

trong năm 2018, chúng tôi đưa ra nhiều chương trình ưu đãi liên quan tới các 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc như “Quà xuân sum vầy” và “Thanh 

tịnh mùa Vu Lan”.

Quà xuân sum vầy: Một trong những truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc ta trong mỗi mùa Tết đến xuân 

về là dành cho nhau những lời chúc may mắn, sung 

túc, đủ đầy trong năm mới. Hòa chung vào không khí 

ấm áp ấy, chúng tôi gửi tặng hơn 4000 phong bao lì 

xì đến khách hàng đã luôn đồng hành cùng SASCO. 

Chương trình ưu đãi được áp dụng tại chuỗi các cửa 

hàng của SASCO Shop, nhà hàng The Phoenix, 

Fresh2Go, và Hoa Mai Apricot.

Thanh tịnh mùa Vu Lan: Ăn chay trong mùa Vu Lan 

thể hiện sự báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng 

dục của cha mẹ, đồng thời cũng là một dịp để cầu 

phúc cho cha mẹ luôn sống khỏe mạnh, thanh bình 

và an nhiên. Hiểu được điều này, SASCO Shop 

khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm 

chay tịnh bằng cách áp dụng giá ưu đãi cho các sản 

phẩm chay bao gồm trái cây sấy, bánh gạo, trà xanh, 

nước hồng sâm, mật ong nghệ viên…

KINH DOANH BÁN LẺ
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          SASCO Business Lounge
là hệ thống phòng chờ Hạng 
Thương gia đẳng cấp quốc tế tại Ga 
Quốc nội và Quốc tế của Sân bay 
Tân Sơn Nhất.

Nắm bắt được nhu cầu của hành khách tại sân bay, 

SASCO nâng cấp phòng chờ Le Saigonnais tại cả hai ga 

Quốc nội và Quốc tế.

Le Saigonnais mang phong cách cổ điển, tinh tế kết 

hợp hài hòa kiến trúc Sài Gòn xưa với đường nét trang 

trí hiện đại. Bên cạnh đó, phòng chờ được trang bị 

những tiện ích như tủ để đồ, tiện ích văn phòng (đối với 

nhà ga Quốc nội), phòng tắm, máy đánh giầy, khu thư 

giãn (đối với nhà ga Quốc tế).

Nhằm nâng tầm giá trị của dịch vụ tại Le Saigonnais, 

SASCO hợp tác với Võ Quốc, người được Hiệp hội 

Đầu bếp thế giới trao tặng danh hiệu “Đại sứ văn hóa 

ẩm thực Việt Nam”, để trở thành đại sứ ẩm thực cho 

Le Saigonnais và cả các dịch vụ khác của SASCO. Với 

tiện ích tiện nghi và phong cách dịch vụ tận tâm, 

chân thành, hiếu khách, SASCO mong muốn mang 

lại cảm giác thoải mái cũng như lưu lại dấu ấn khó 

quên về văn hóa Sài Gòn trong lòng mỗi hành khách 

trước chuyến đi dài. 

KINH D OANH
DỊCH  VỤ PHÒNG CHỜ THƯƠNG G IA
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SASCO Restaurant and Café là hệ thống hơn 20 nhà hàng, café và take-away 

của SASCO tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm của 

hành khách, SASCO cung cấp các dịch vụ ăn uống đa dạng, đáp ứng nhu cầu 

của đông đảo các hành khách tại sân bay.  

Hành khách có thể nhanh chóng dừng chân tại Fresh2Go để lựa chọn cho 

mình những món đồ ăn nhanh mang đi với giá cả phải chăng; hay nhâm nhi ly 

café và thưởng thức những món ăn dân dã của Sài Gòn xưa tại +84 Café. 

Cao cấp hơn, SASCO có Cuisine de Saigon chuyên phục vụ các món ăn Việt 

Nam cho hành khách tại khu vực cách ly; hay The Phoenix chuyên về ẩm thực 

châu Á với những dịch vụ kèm thêm như phòng VIP riêng biệt cho nhóm thực 

khách có nhu cầu. 

DỊCH VỤ ẨM THỰC

Chuỗi cửa hàng tiện ích và take-away với mức giá 

phải chăng, phù hợp với hành khách du lịch tiết 

kiệm. Chỉ với khoảng 20.000VND, hành khách có thể 

mua các loại đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, café, nước giải 

khát… theo nhu cầu.

Chuỗi quán cafe hiện đại phong cách "bụi" thấm 

đượm chất Sài Gòn trong từng món ăn như cà phê 

truyền thống, bánh mì Việt Nam đến từng thiết kế 

hoài cổ tạo nên bởi những ô kính vuông mang màu 

vàng của thời gian.

Thu hút sự quan tâm của thực khách nhờ không 

gian hiện đại, sang trọng cùng thực đơn nhiều món 

đặc sắc đáng thử như phở đuôi bò Úc, há cảo sốt 

dâu tây, canh gà hầm hạt sen…

Phục vụ các món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam 

như phở bò, phở gà, cơm cá kho tộ, ba rọi kho tiêu,... 

mang lại cảm giác ấm áp như khi đang thưởng thức 

bữa cơm gia đình.
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DỊCH VỤ DU LỊCH

        Với những ưu thế và chất 
lượng, Amazing Rail Tour đã 
được Telegraph Travel bình 
chọn là Top 25 tuyến tàu đẹp 
nhất thế giới năm 2016 và Top 
10 hành trình khám phá bằng tàu 
hỏa đẹp nhất châu Á năm 2018

Vận dụng những kinh nghiệm và tiềm năng sẵn có, 

SASCO mở rộng địa bàn và lĩnh vực kinh doanh từ dịch 

vụ hàng không tới dịch vụ vận chuyển hành khách. 

Ngày 11/5/2018, SASCO ký kết với Công ty Cổ phần Vận 

tải Đường sắt Sài Gòn để cung cấp dịch vụ du lịch bằng 

tàu lửa chất lượng cao, Amazing Rail Tour.

Trên cung đường trải dài từ Thành phố Hồ Chí Minh tới 

Quảng Bình, Amazing Rail Tour hứa hẹn sẽ mang lại 

cho du khách những trải nghiệm riêng biệt trên mảnh 

đất hình chữ S với những điểm dừng chân như vịnh 

Nha Trang, Đà Nẵng, vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ 

Bàng, hay động Thiên đường. Trên hành trình khám 

phá của Amazing Rail Tour, du khách sẽ được thưởng 

thức những món ngon đặc trưng của miền trung Việt 

Nam do Công ty Món ngon Việt Nam của chuyên gia 

ẩm thực Võ Quốc thực hiện.

Trong tương lai, Amazing Rail Tour được kỳ vọng sẽ tạo 

nên trào lưu du lịch mới dành cho các gia đình và giới 

trẻ yêu thích du lịch trải nghiệm.
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            Tháng 9 năm 2018, 
SASCO khởi công cải tạo 
và nâng cấp khu nghỉ 
dưỡng Blue Lagoon theo 
tiêu chuẩn 5 sao Bou-
tique để đồng hành 
cùng địa phương đáp 
ứng nhu cầu thị trường 
du lịch cao cấp tăng 
cao tại Phú Quốc. 

SASCO Blue Lagoon Resort tại Phú Quốc gợi nhớ cho 

chúng ta về bộ phim nổi tiếng Blue Lagoon của thập 

niên 80. Dựa trên ý tưởng này, khu nghỉ dưỡng đã ra 

đời như một trải nghiệm ban đầu, nơi hòa bình cùng 

sự lặng hòa quyện vào một không gian nhiệt đới đầy 

ánh nắng xen lẫn cát và gió.

 

SASCO Blue Lagoon Resort tọa lạc trên khu đất rộng 2 

hecta trên bờ biển dài hơn 100 mét, cung cấp tổng 

cộng 80 phòng nghỉ sang trọng, trong đó có 2 phòng 

VIP với thiết kế kiến trúc đặc biệt.
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            Nắm bắt những cơ hội đến từ nền 
du lịch của nước nhà, SASCO đang đi 
vào triển khai các dự án tiềm năng.

Dự án khu sinh thái Vũng Bàu tại Phú Quốc, Kiên Giang

Dự án khu sinh thái Suối Hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng
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DỊCH VỤ DU LỊCH

        Với những ưu thế và chất 
lượng, Amazing Rail Tour đã 
được Telegraph Travel bình 
chọn là Top 25 tuyến tàu đẹp 
nhất thế giới năm 2016 và Top 
10 hành trình khám phá bằng tàu 
hỏa đẹp nhất châu Á năm 2018

Vận dụng những kinh nghiệm và tiềm năng sẵn có, 

SASCO mở rộng địa bàn và lĩnh vực kinh doanh từ dịch 

vụ hàng không tới dịch vụ vận chuyển hành khách. 

Ngày 11/5/2018, SASCO ký kết với Công ty Cổ phần Vận 

tải Đường sắt Sài Gòn để cung cấp dịch vụ du lịch bằng 

tàu lửa chất lượng cao, Amazing Rail Tour.

Trên cung đường trải dài từ Thành phố Hồ Chí Minh tới 

Quảng Bình, Amazing Rail Tour hứa hẹn sẽ mang lại 

cho du khách những trải nghiệm riêng biệt trên mảnh 

đất hình chữ S với những điểm dừng chân như vịnh 

Nha Trang, Đà Nẵng, vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ 

Bàng, hay động Thiên đường. Trên hành trình khám 

phá của Amazing Rail Tour, du khách sẽ được thưởng 

thức những món ngon đặc trưng của miền trung Việt 

Nam do Công ty Món ngon Việt Nam của chuyên gia 

ẩm thực Võ Quốc thực hiện.

Trong tương lai, Amazing Rail Tour được kỳ vọng sẽ tạo 

nên trào lưu du lịch mới dành cho các gia đình và giới 

trẻ yêu thích du lịch trải nghiệm.
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            Tháng 9 năm 2018, 
SASCO khởi công cải tạo 
và nâng cấp khu nghỉ 
dưỡng Blue Lagoon theo 
tiêu chuẩn 5 sao Bou-
tique để đồng hành 
cùng địa phương đáp 
ứng nhu cầu thị trường 
du lịch cao cấp tăng 
cao tại Phú Quốc. 

SASCO Blue Lagoon Resort tại Phú Quốc gợi nhớ cho 

chúng ta về bộ phim nổi tiếng Blue Lagoon của thập 

niên 80. Dựa trên ý tưởng này, khu nghỉ dưỡng đã ra 

đời như một trải nghiệm ban đầu, nơi hòa bình cùng 

sự lặng hòa quyện vào một không gian nhiệt đới đầy 

ánh nắng xen lẫn cát và gió.

 

SASCO Blue Lagoon Resort tọa lạc trên khu đất rộng 2 

hecta trên bờ biển dài hơn 100 mét, cung cấp tổng 

cộng 80 phòng nghỉ sang trọng, trong đó có 2 phòng 

VIP với thiết kế kiến trúc đặc biệt.
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            Nắm bắt những cơ hội đến từ nền 
du lịch của nước nhà, SASCO đang đi 
vào triển khai các dự án tiềm năng.

Dự án khu sinh thái Vũng Bàu tại Phú Quốc, Kiên Giang

Dự án khu sinh thái Suối Hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

            Trong xu hướng phát triển bền vững, SASCO 
nhìn nhận một số rủi ro và thách thức có thể tác 
động tới hoạt động của Công ty.

Chúng tôi nhận diện và phân loại 05 nhóm rủi ro 
chính dưới đây:

RỦI RO
Để giảm thiểu các rủi ro, SASCO đã 

xây dựng một chiến lược quản lý rủi 

ro để đảm bảo mục tiêu kinh doanh, 

tạo ra lợi thế cạnh tranh nhằm bảo 

đảm hoạt động hiệu quả nhất.

Rủi ro trong 
hoạt động 
kinh doanh

Rủi ro trong 
hoạt động 
sản xuất

Rủi ro thay 
đổi chính 

sách

Rủi ro
khác ...

Rủi ro
tài chính
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RỦI RO KINH TẾ

»

»

»

Giải pháp khắc phục

Tình hình kinh tế, chính trị thế 
giới bất ổn, hành khách thắt 
chặt chi tiêu mua sắm và du 
lịch;

Ảnh hưởng đến sự tăng trưởng 
sức mua và niềm tin tiêu dùng 
của khách hàng ;

Rủi ro đến từ tài chính (tín 
dụng, thanh khoản, thị 
trường). Tổn thất về tài chính, 
ảnh hưởng đến hoạt động 
thương mại và cung cấp dịch 
vụ của Công ty.

» Tập trung vào hoạt động cốt 
lõi tại nhà ga sân bay để đảm 
bảo đồng vốn luân chuyển 
nhanh, phát triển từ ít tới 
nhiều, sinh lợi nhuận bền vững.

» Giao dịch với các đơn vị có khả 
năng tài chính tốt và thường 
xuyên theo dõi nợ phải thu để 
có kế hoạch thu hồi.

» Thay đổi quy trình cho phù 
hợp với tình hình thanh toán 
hiện tại và dự kiến trong tương 
lai. Tái cấu trúc hệ thống giám 
sát luồng tiền phát sinh thực 
tế với dự kiến.

RỦI RO PHỤ THUỘC
VÀO THỊ TRƯỜNG SÂN BAY

»

»

»

Giải pháp khắc phục

Yếu tố mùa vụ, chính trị, thiên 

tai trong hoạt động du lịch 

thương mại;

Những thay đổi về các quy 

định pháp lý tại sân bay Tây 

Sơn Nhất.

Bất kỳ sự gián đoạn nào trong 

hoạt động cung cấp dịch vụ 

tại sân bay đều có ảnh hưởng 

xấu đến kết quả kinh doanh và 

triển vọng phát triển trong 

tương lai của Công ty.

» Liên tục đổi mới, đa dạng hóa 

và hướng tới hiệu quả trong 

quản trị.

RỦI RO THAY ĐỔI
HÀNH VI TIÊU DÙNG

»

»

»

»

Giải pháp khắc phục

Xu hướng thay đổi hành vi tiêu 

dùng của khách hàng khi lựa 

chọn sản phẩm dịch vụ;

Xu hướng tiêu dùng trực tuyến 

dần thay thế xu hướng tiêu 

dùng truyền thống.

Việc gây dựng thương hiệu với 

khách hàng mới, khách hàng 

tiềm năng gặp nhiều thách 

thức.

Ảnh hưởng đến kênh bàn hàng 

truyền thống và hoạt động 

kinh doanh lâu dài nếu không 

có phương pháp xử lý kịp thời.

» Sử dụng dữ liệu khách hàng 

sẵn có để xây dựng chiến lược 

marketing phù hợp và dự 

đoán các xu hướng tiêu dùng 

trong tương lai.

» Đưa ra các dòng sản phẩm 

phù hợp với thị hiếu thay đổi 

của người tiêu dùng.

RỦI RO TỶ GIÁ

»

»

Giải pháp khắc phục

Công ty nhập khẩu hàng hóa 

cho kinh doanh miễn thuế và 

các khoản chi trả hộ chi phí 

dịch vụ với đồng tiền chủ yếu 

là USD và EUR.

Lợi nhuận của Công ty sẽ sụt 

giảm khi tỉ giá biến động.

» Chủ động đưa ra các dự báo tỷ 

giá để có cách ứng phó kịp thời.

» Tối ưu thời hạn thanh toán các 

khoản nợ, dự báo tỷ giá ngoại 

tệ, duy trì hợp lý cơ cấu vay và 

nợ giữa ngoại tệ và VND, lựa 

chọn thời điểm mua và thanh 

toán các khoản ngoại tệ thời 

điểm tỷ giá thấp,…

RỦI RO PHÁP LÝ

»

»

»

Giải pháp khắc phục

Sự thay đổi chính sách và 

pháp luật trong nước và quốc 

tế liên quan đến các vấn đề 

tranh chấp, thuế, xuất nhập 

khẩu, sở hữu trí tuệ.

Không tuân thủ kịp thời các 

yêu cầu đề ra cũng như vướng 

vào các tranh chấp pháp lý;

Phát sinh chi phí, tiêu tốn 

nhiều chi phí và nguồn lực;

» Cập nhật và điều chỉnh các quy 

định sao cho phù hợp với quy 

định của pháp luật và tình hình 

thực tế.

» Rà soát tình tuân thủ của hợp 

đồng và thỏa thận trước khi ký 

kết.

RỦI RO NHÂN SỰ

»

»

Giải pháp khắc phục

Sự thiếu hụt nhân lực phù hợp 

cho định hướng chiến lược.

Làm gián đoạn và trì hoãn tiến 

độ của các kế hoạch kinh 

doanh trong Công ty.

» Ban hành các văn bản liên 

quan đến chính sách lương, 

thưởng, phúc lợi, chế độ đãi 

ngộ và môi trường làm việc tốt 

cho người lao động. 

» Triển khai các chương trình gắn 

kết tinh thần đoàn kết cũng 

như lan tỏa niềm tự hào SASCO 

tới cán bộ công nhân viên.

» Theo dõi và cập nhật sát sao 

các thay đổi về quy định pháp 

lý tại sân bay.

Trong 05 nhóm rủi ro chính, chúng tôi nhận diện những rủi ro đặc thù với ngành dịch vụ phi hàng không, chỉ ra những tác động 
tiêu cực và đề xuất phương án xử lý, bao gồm:
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        Song song với những rủi ro đang phải 
đối mặt, SASCO cũng chủ động nắm bắt 
những cơ hội trực tiếp và gián tiếp trong 
nền kinh tế thị trường đang tăng trưởng 
mạnh mẽ. Những cơ hội đó bao gồm:

Cơ chế
vận hành

Tiềm năng
ngành du lịch

Sức mạnh
thương

hiệu

Nhận thức
của

địa phương

Cách mạng
công nghiệp

4.0

Thu nhập
người dân
tăng lên

Chuyên môn
và sự tận

tâm

Sản phẩm và
dịch vụ

chất lượng

B Ê N
N G O À I

N Ộ I
B Ộ
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CƠ HỘI TỪ CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ

Cơ chế vận hành

Sức mạnh thương hiệu

Sau 25 năm phát triển, SASCO đã có một hệ thống, cơ chế điều hành, vận hành 
hiệu quả.

Sản phẩm và
dịch vụ chất lượng

Mua sắm từ các nhà cung cấp: đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, là các đơn vị cung cấp quen thuộc với người dùng Việt.

SASCO đã có nhiều năm uy tín, tạo dựng được sự phát triển ổn định và đạt được sự 
khẳng định về thương hiệu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ sân bay, thương mại.

Chuyên môn và
sự tận tâm

SASCO có đội ngũ nhân viên được đầu tư, đào tạo bài bản. Chúng tôi mang đến sự 
tận tâm, thấu hiểu đối với khách hàng.

Tiềm năng
ngành du lịch

Nhận thức
của địa phương

Hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam ngày càng có vị thế trong các bảng xếp hạng 
như TripAdvisor, Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch (TCCI),… Ngành du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam được dự báo tăng trưởng trong 
tương lai. Sự tái cơ cấu theo hướng bền vững và hành lang pháp lý thuận lợi cho Việt 
Nam phát triển trong thời kỳ mới.

Tiềm năng
ngành du lịch

Thu nhập
người dân tăng lên

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời đại kỷ nguyên số đang diễn ra góp phần 
không nhỏ đển sự phát triển du lịch trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ngành du lịch 
có thể tận dụng cơ hội này để bứt phá trong việc tra cứu thông tin cho chuyến đi, 
tương tác tức thì của khách với bên dịch vụ, tuyên truyền quảng bá điểm đến và giải 
quyết những thông tin phản hồi về các tuyến điểm chèo kéo, đeo bám của các đơn 
vị kinh doanh du lịch.

Các địa phương đã có sự quan tâm và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, các 
dịch vụ được nâng tầm chất lượng, vấn đề an ninh, an toàn cho du khách ngày càng 
được đảm bảo,… Mặc dù một số điểm du lịch nổi tiếng thường có những bất ổn về 
an ninh, chính trị, nhưng tại Việt Nam vấn đề an ninh được đánh giá cao. Điều này 
cũng tăng sức hấp dẫn cho du lịch quốc tế.

Các tỉnh, thành phố đã chủ động xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch trên địa bàn 
tỉnh gắn với liên kết trong vùng và với các tỉnh thành khác. Nhiều công trình hạ tầng 
quan trọng (hệ thống đường cao tốc, cảng biển, sân bay) được đưa vào khai thác 
góp phần tích cực phát triển du lịch.

Nền kinh tế đang có những tín hiệu phát triển tốt và theo đó thu nhập tăng, nhu cầu 
mua sắm, tiêu dùng và du lịch tăng lên. Dự kiến năm 2019, ngành du lịch đón 
khoảng 18 triệu lượt quốc tế và 85 triệu lượt nội địa. 

CƠ HỘI TỪ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Với tôn chỉ  mỗi nhân sự là một cá nhân xuất sắc góp phần 

vào thành công tập thể của SASCO trong hành tr ình 25 

năm phát tr iển,  chúng tôi  tập trung xây dựng một văn hóa 

doanh nghiệp năng động,  đoàn kết và chung chí  hướng. 

Chúng tôi  t in rằng giá tr ị  văn hóa doanh nghiệp đang xây 

dựng nền tảng để phát tr iển bền vững và giúp SASCO luôn 

là người dẫn đầu trong mọi l ĩnh vực

        GIÁ TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÓI 

GỌN TRONG CHÍNH CÁI TÊN SASCO. TẤT CẢ NHỮNG 

THÀNH TỐ NÀY ĐÃ TẠO NÊN MỘT VĂN HÓA SASCO 

GIÀU BẢN SẮC MÀ MỖI CHÚNG TÔI LUÔN TỰ HÀO, 

TRÂN TRỌNG, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY TRÊN HÀNH 

TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.

S h a r e

A t t e m p t

S u c c e e d

C h a r i t y  
O p p o r t u n i t y
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Tại  SASCO, chúng tôi  sẻ chia mỗi ngày bằng cách lắng nghe,  tương 

trợ,  truyền cảm hứng, động viên chân thành, một cái  nhìn thân 

thiện.  Chúng tôi  thấu hiểu công việc của nhau, cũng như thấu hiểu 

nhu cầu khách hàng,  thị  trường,  những khó khăn trước mắt cùng 

chiến lược phát tr iển dài  hạn của doanh nghiệp để từ đó cùng 

nhau gánh vác,  sẻ chia,  chung tay hoàn thành sứ mệnh của SASCO. 

Với  những hành động thiết  thực,  cử chỉ  mang ý nghĩa t inh thần và 

sự đồng lòng trong công việc đã tạo nên môi trường làm việc 

năng động và gắn kết giữa những con người của SASCO .  

Với  tầm nhìn trở thành thương hiệu đứng đầu về cung cấp dịch vụ 

sân bay tại  Việt  Nam, tập thể những con người SASCO luôn nỗ 

lực từng ngày ở mỗi vị  trí  công việc, bằng chính tâm huyết và 

năng lực của mình, mang những dịch vụ tốt nhất đến khách 

hàng .  Càng nhiều những Ngôi sao bán hàng,  Gương mặt thân 

thiện,  Quản lý giỏi ,  Tay lái  vàng,  Gương Người tốt việc tốt sẽ càng 

nâng cao chất lượng dịch vụ và t ình cảm khách hàng dành cho 

SASCO. 

Và chúng tôi  đã làm được điều đó.  Thành công của SASCO là một 

công ty phát triển bền vững với các chỉ tiêu kinh doanh liên tục 

tăng trưởng, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu được 

xác lập trên thị trường ;  một đội  ngũ đoàn kết,  nơi  đó mỗi cá thể 

r iêng biệt hòa cái  tôi  vào mục tiêu chung như câu nói  “Một đội  ngũ 

thành công là nhiều bàn tay và một tr í  tuệ”.  SASCO chú trọng tổ 

chức các hoạt động teambuilding ngoại khóa,  các chương tr ình 

văn hóa văn nghệ,  giải  tr í ,  thể dục thể thao,… hàng năm, mang lại  

giá tr ị  t inh thần cao cho tập thể cán bộ nhân viên,  gắn kết nội  bộ,  

cân bằng cảm xúc và cảm hứng làm việc.  

Trên hành tr ình phát tr iển,  SASCO luôn đặt trách nhiệm cộng đồng 

là một trong những mục tiêu phát tr iển bền vững trọng tâm. Chúng 

tôi thể hiện rõ trách nhiệm xã hội với những nỗ lực không 

ngừng, tham gia hỗ trợ phát triển cộng đồng xóa đói,  giảm 

nghèo, tiên phong thực hiện bình đẳng giới,  bảo vệ môi 

trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu .  Tất cả các 

chương tr ình đều do chính tập thể cán bộ nhân viên Công ty đóng 

góp, tổ chức và trực t iếp thực hiện.  Chúng tôi  mong muốn trao gửi  

những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa những giá tr ị  cao đẹp và 

khuyến khích mọi người cùng hành động hướng đến một cộng 

đồng nhân ái ,  tốt  đẹp hơn.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
THEO CÁC MỤC TIÊU CỦA LIÊN HỢP QUỐC (SDG)

Phát triển bền vững đã trở thành xu thế 

phát triển tất yếu, quyết định sự tồn tại và 

tăng trưởng của doanh nghiệp trong 

tương lai. SASCO kiên định theo đuổi định 

hướng phát triển bền vững và tập trung 

vào một số mục tiêu trọng tâm để hài hòa 

giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng xã 

hội. Trong 25 năm qua, SASCO liên tục 

tăng trưởng và góp phần thay đổi diện 

mạo, chất lượng và hội nhập quốc tế của 

ngành dịch vụ sân bay tại Việt Nam. Chúng 

tôi không ngừng nỗ lực tham gia hỗ trợ 

cộng đồng xóa đói, xóa nghèo tiên phong 

đi đầu trong chiến dịch bình đẳng giới, 

bảo vệ môi trường và hành động chống 

biến đổi khí hậu.   

        SASCO hiểu rằng để xây dựng nên một 

tương lai tốt đẹp, cần có sự nỗ lực của tất 

cả chúng tôi ngay từ ngày hôm nay.

XÓA 
NGHÈO

XÓA ĐÓI SỨC KHỎE CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

BÌNH ĐẲNG GIỚI NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH

NĂNG LƯỢNG 
SẠCH
VÀ BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP
KHÍ HẬU

TÀI NGUYÊN
NƯỚC

CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA LIÊN HỢP QUỐC

TÀI NGUYÊN
ĐẤT

HÒA BÌNH, 
CÔNG BẰNG VÀ 
THỂ CHẾ 
VỮNG MẠNH

XÂY DỰNG 
QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
CHO CÁC MỤC TIÊU

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

GIẢM BẤT 
BÌNH ĐẲNG

ĐÔ THỊ VÀ 
CỘNG ĐỒNG 
BỀN VỮNG

TIÊU DÙNG VÀ 
SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

NGÀNH, ĐỔI MỚI
VÀ CƠ SỞ 
HẠ TẦNG

XÓA 
NGHÈO

XÓA ĐÓI

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

BÌNH ĐẲNG GIỚI

GIẢI PHÁP
KHÍ HẬU

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

XÓA 
NGHÈO

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

TIÊU DÙNG VÀ 
SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

TIÊU DÙNG VÀ 
SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

Tầm quan trọng của tác động

Mức độ ảnh hưởng đến đánh giá của bên liên quan

1 – Xóa nghèo

2 – Xóa đói

3 – Sức khỏe

4 – Chất lượng giáo dục

5 – Bình đẳng giới

8 – Tăng trưởng kinh tế

12 – Tiêu dùng sản xuất
có trách nhiệm

13 – Giải pháp khí hậu
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SASCO tối ưu hóa năng lực và hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng quy mô và chất 

lượng sản phẩm. Với tôn chỉ khách hàng là trung tâm, SASCO truy xuất và giám sát chất lượng đầu ra, đầu vào của chuỗi 

cung ứng để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất khi tới tay người tiêu dùng. Hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn 

nhân lực trong ngành dịch vụ, SASCO xây dựng môi trường bình đẳng, đảm bảo chế độ lương thưởng, phúc lợi, an toàn lao 

động cho nhân viên, tạo động lực phấn đấu và khuyến khích sáng tạo. 

SỨC KHỎE

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

TIÊU DÙNG VÀ 
SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 
vững, hiệu quả và dài hạn.

 Tạo công ăn việc làm và năng suất 
lao động cao cho mọi người.

MỤC TIÊU 1 (SDG8)

MỤC TIÊU 2 (SDG12)

MỤC TIÊU 3 (SDG3)

MỤC TIÊU 4 (SDG5)

Xây dựng môi trường làm việc 
không phân biệt giới tính.

 
Đảm bảo điều kiện an toàn VSTP 

 
cho khách hàng.

 
Cung cấp các khóa đào tạo, các 
chương trình khám sức khỏe định 

 kỳ cho cán bộ công nhân viên.

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

 Hoàn thành trách nhiệm và 
đóng góp tích cực cho Ngân 
sách Nhà nước.

Tăng trưởng hiệu quả và bền vững Tiến độ và kết quả thực hiện của các chiến lược hướng tới mục tiêu SDG trên trong năm 2018:

Định hướng thực hiện Tiến độ và kết quả

Đẩy mạnh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung phát triển các thương hiệu nhánh.

Đầu tư vào đào tạo nhân lực và cơ sở vật chất để duy trì chất lượng phục vụ tốt nhất.

Bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để có những giải pháp kịp thời 

bảo vệ quyền lợi của Công ty và Cổ đông.

Gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị trực tuyến.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện, đảm bảo việc làm, thu nhập, môi 

trưởng phát triển và cơ hội nghề nghiệp cho cho người lao động.

Xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp và đảm bảo các điều kiện an toàn 

vệ sinh trong khâu bảo quản, chế biến.

Thực hiện đào tạo, tập huấn về an toàn lao động cho nhân viên.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.

Nhận diện các rủi ro về an toàn có biện pháp ứng phó phù hợp.

Trao cơ hội bình đẳng nhân viên, không phân biệt giới tính. 

Có cơ chế đảm bảo tuân thủ việc thực hiện phúc lợi cho các nhân viên nữ nghỉ 

thai sản.

Đảm bảo quyền được tham gia đào tạo, công tác và thăng tiến trong công việc 

cho nhân viên nữ. 

100% các sản phẩm tuân thủ quy định về nguồn gốc các thành 

phần sản phẩm.

Đưa ra các gói sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm nâng cao nhận 

thức về tiêu dùng lành mạnh cho khách hàng.

Không có trường hợp nào mắc bệnh nghề nghiệp, thương tích 

hay tử vong.

Đạt chứng chỉ EDGE MOVE cấp độ 2 – ghi nhận nhận thức cấp 

tiến qua những bước đi tiên phong của SASCO khi theo đuổi 

mục tiêu phát triển bền vững.

Tham gia sáng lập Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ 

phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) để hướng đến nâng cao 

vai trò của phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp 

Đảm bảo việc làm và chính sách phúc lợi cho người lao động. 

Tuân thủ luật lao động về đảm bảo phúc lợi cho các nhân viên 

nữ nghỉ thai sản.

Tạo điều kiện nghỉ thai sản cho cả các nhân viên nam có vợ sinh.

Lao động nữ đã tham gia 17.109 giờ đào tạo, chiếm 67,6% tổng 

số giờ đào tạo của công ty.

Tỷ lệ nhân viên nữ nắm giữ vai trò Điều hành và Quản lý trong 

Công ty chiếm 64% và 55%.

Truy xuất và giám sát hoạt động của chuỗi cung ứng.

Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Định vị thương 

hiệu phù hợp cho từng phân khúc khách hàng.

Phát triển ngành du lịch bền vững để tạo việc làm cho người dân bản địa 

và quảng bá nền văn hóa địa phương.

Đầu tư, cải tạo các điểm dịch vụ: hoàn thiện và khánh thành 

phòng chờ hạng thương gia Le Saigonnais. Khai thác hiệu 

quả các thương hiệu nhánh như SASCO Limousine, SASCO 

Travel,…

Hoàn thành các nghĩa vụ kiểm tra, giám sát và có những văn 

bản kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, đầu tư, mua 

sắm, thực hiện hợp đồng, sản xuất kinh doanh…

Tích cực tương tác từ các kênh mạng xã hội và website đánh 

giá du lịch.

Quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP 

và ISO 9001-2015. 100% các sản phẩm của SASCO tuân thủ quy 

định về nguồn gốc, dán nhãn và hướng dẫn sử dụng an toàn 

thực phẩm.

Mở rộng khai thác các dịch vụ tại thị trường tiềm năng: Cải tạo lại 

khách sạn Blue Lagoon Resort tại Phú Quốc; Triển khai tuyến 

đường sắt Amazing Rail Tour;  Đưa vào hoạt động khu vực Sleep 

Zone cho phân khúc phổ thông.

Chiến lược kinh doanh gắn kết văn hóa địa phương vào các sản 

phẩm và dịch vụ của SASCO; Ưu tiên hợp tác với các nhà cung 

ứng nội địa.
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Bằng việc mở rộng địa bàn kinh doanh tới các tỉnh lân cận, SASCO tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương từ cấp 

nhân viên tới cấp quản lý. Bên cạnh đó, SASCO thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng tới hộ nghèo, 

học sinh hiếu học và các hoàn cảnh khó khăn. Về môi trường, SASCO có ý thức tiết kiệm và sử dụng các nguồn năng lượng 

một cách hiệu quả, hợp lý; kết hợp tuyên truyền phong cách sống xanh, tiêu dùng sạch tới cán bộ nhân viên và khách hàng. 

Đồng hành cùng môi trường và xã hội Tiến độ và kết quả thực hiện của các chiến lược hướng tới mục tiêu SDG trên trong năm 2018:

Định hướng thực hiện Tiến độ và kết quả

Tích cực đồng hành cùng quốc gia trong công cuộc xóa đói, xóa nghèo.

Duy trì các hoạt động đóng góp, san sẻ với cộng đồng, đặc biệt là với các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn và có công với đất nước.

Duy trì các chương trình khuyến học để tạo điều kiện học tập công bằng cho 

trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Ủng hộ nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh.

Đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực nội bộ và cơ sở vật chất để duy trì chất 

lượng phục vụ tốt nhất.

Hỗ trợ, khuyến khích con của cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong 

học tập - thế hệ tương lai của SASCO.

Triển khai các biện pháp, sáng kiện và phong trào để khuyến khích cán bộ 

công nhân viên sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, góp phần bảo vệ môi 

trường như một nếp sống và làm việc.

Khuyến khích phong cách sống sạch, tiêu dùng xanh.

CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

XÓA ĐÓI

XÓA 
NGHÈO

GIẢI PHÁP
KHÍ HẬU

 Đồng hành cùng cộng đồng địa 
phương hỗ trợ cho các hộ nghèo, 
các hoàn cảnh khó khăn.

MỤC TIÊU 5 (SDG1)

MỤC TIÊU 6 (SDG2)

MỤC TIÊU 7 (SDG4)

MỤC TIÊU 8 (SDG13)

Hành động ứng phó biến đổi 
khí hậu thông qua hoạt động 
sản xuất và tiêu dùng.

 Duy trì các chương trình khuyến học 
cho các em học sinh hiếu học có 
hoàn cảnh khó khăn.

 Hỗ trợ và khen thưởng các cán bộ 
công nhân viên SASCO có  thành tích học tập tốt.

 Đồng hành cùng cộng đồng 
địa phương hỗ trợ cho các 
hộ nghèo, các hoàn cảnh khó 
khăn.

XÓA 
NGHÈO

Duy trì đống góp cho Ngân sách Nhà nước hàng năm.

Tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân tại các địa 

phương trong địa bàn hoạt động.

Quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh 

hùng, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn trong 

cuộc sống.

Kịp thời hỗ trợ đồng bào, khắc phục thiên tai bão lũ để ổn 

định của sống.

Trao nhiều học bổng cho học sinh nghèo, học sinh nghèo 

hiếu học và tặng cơ sở vật chất cho các điểm trường còn khó 

khăn để cải thiện môi trường học tập.

Duy trì các chương trình thường niên như Xuân Yêu thương, 

Ươm những mầm xanh, Trao tặng học bổng khuyến học… 

Trao tặng 10 bộ máy vi tính và 50 thùng sữa phục vụ cho việc 

giảng dạy và đảm bảo sức khỏe học tập cho học sinh.

Có dự định thực hiện tài trợ xây dựng cơ sở vật chất trong quý 

3 và 4 năm 2019.

Đảm bảo cơ hội được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cung 

cấp các khóa học ngoại ngữ Hàn, Trung, Nhật để nâng cao 

tay nghề, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Hàng năm, SASCO có các phần quà khen thưởng con của cán 

bộ công nhân viên có thành tích tốt trong học tập.

Tổ chức các sân chơi bổ ích để phát triển kỹ năng và trải 

nghiệm nghề nghiệp cho các em.

Duy trì không để xảy ra sự cố hay trường hợp vi phạm pháp 

luật hay quy định về môi trường.

Ưu tiên áp dụng các “Sáng kiến xanh” được cán bộ công 

nhân viên đề xuất.

Tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa, kêu gọi chung tay hạn 

chế sử dụng các sản phẩm dùng 1 lần, ưu tiên sử dụng các 

sản phẩm có thể tái chế/ dùng nhiều lần. 

Tổ chức các hoạt động dã ngoại kết hợp hoạt động bảo vệ 

môi trường như thu gom rác, trồng cây xanh,…



TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO

PHẠM VỊ BÁO CÁO

THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN  VÀ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Về
BÁO CÁO
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TỔNG QUAN BÁO CÁO PHẠM VI BÁO CÁO

Báo cáo ghi lại những hoạt động quan trọng của SASCO liên quan đến các vấn đề về bền vững trong 

năm 2018. Cách tiếp cận với các vấn đề bền vững của SASCO xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

trong dài hạn của doanh nghiệp kết hợp với các mục tiêu phát triển của xã hội và bảo vệ môi trường, 

từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng. 

Theo chiến lược đã được phê duyệt và nhận thấy vấn đề phát triển bền vững thực sự quan trọng với sự 

phát triển lâu dài của doanh nghiệp, SASCO đã thực hiện Báo cáo phát triển bền vững độc lập từ năm 

2017 với niên độ báo cáo từ 01/01 đến 31/12 hàng năm. Việc thực hiện độc lập báo cáo bền vững thể 

hiện nỗ lực của SASCO trong việc công bố và minh bạch những thông tin phi tài chính của doanh 

nghiệp, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới.  

Nội dung phát triển bền vững được SASCO chia sẻ tích cực và chủ động với các bên liên quan nhằm nhận diện 

những vấn đề được các bên quan tâm. Những vấn đề này tiếp tục được SASCO đánh giá và xem xét trong mối 

tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lực phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó xác định ra các vấn 

đề trọng yếu để thực hiện rà soát, cải tiến, và ghi nhận lại trong Báo cáo phát triển bền vững 2018. 

C á c  h o ạ t  đ ộ n g  v ề  p h á t  t r i ể n  b ề n  v ữ n g  t ạ i  V ă n  p h ò n g  T r ụ  s ở  c h í n h ,  c á c  c h i  n h á n h  v à  t ổ  c h ứ c  c ủ a  

S A S C O  t ạ i  c á c  T ỉ n h /  T h à n h  p h ố  t r ê n  l ã n h  t h ổ  V i ệ t  N a m  v à  n ư ớ c  n g o à i .  

Giai đoạn báo  cáo: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8  –  3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

Các tiêu chuẩn tham chiếu: Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững  (GRI  Sustainabi l i ty  

Report ing Standards) ,  phát  hành bởi  Global  Sustainabi l i ty  Standards Board (GSSB)  với  tùy  chọn Cốt  lõ i .

Đầu mối liên hệ
Tất cả thông tin được công khai trong Báo cáo Phát triển bền vững 2018 của SASCO đều được phê duyệt bởi:

Bà NGUYỄN MINH NGỌC – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự SASCO.
Để gửi các câu hỏi,  khuyến nghị l iên quan đến hoạt động phát triển bền vững của SASCO cũng như nội dung 

báo cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Bà TRẦN THỊ KIỀU NGA – Phó Chánh Văn Phòng Công ty SASCO.

Email: kieunga69@yahoo.com
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THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN
VÀ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Nhận diện
Xác định các bên liên quan và lĩnh vực liên quan

Tham vấn

Các bên liên quan hoàn thành mẫu khảo sát tham vấn 

Xác định ưu tiên

Tổng hợp kết quả khảo sát,  xếp hạng mức độ quan trọng 

1

2

3

GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN

Gắn kết các bên liên quan

Bước 1 và bước 2: Nhận diện và Tham vấn

SASCO xác định các bên liên quan là cá nhân hay tổ chức chịu tác động đáng kể từ hoạt động sản xuất kinh doanh của SASCO, 

hay những hành động của họ có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động hiện tại và khả năng hoàn thành mục tiêu trong tương lai 

của SASCO. Trên cơ sở này, các bên liên quan được nhận diện bao gồm:

• Nhóm Nội bộ: Cổ đông, Người lao động

• Nhóm Bên ngoài: Khách hàng, Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý và Cộng đồng địa phương

Quy trình tham vấn chính thức được diễn ra dưới hai hình thức: (i) gửi mẫu khảo sát tham vấn trực tiếp cho các bên liên quan, 

và (ii) tổ chức hội thảo xác định lĩnh vực trọng yếu tại SASCO với sự tham gia của quản lý cấp cao và đại diện các phòng ban 

am hiểu mong muốn và nhu cầu của các bên liên quan.

Ngoài ra, SASCO cũng thường xuyên tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan thông qua các cuộc họp, hội thảo, khảo sát khách 

hàng, phản hồi đường dây nóng… Điều này giúp SASCO thấu hiểu hơn quan điểm của các bên liên quan về kỳ vọng, lợi ích và 

nhu cầu thông tin, từ đó có được đánh giá khách quan và tổng thể hơn về bức tranh tổng thể cũng như xác định rõ ràng hơn 

định hướng của Công ty trong tương lai.

Bước 3: Xác định ưu tiên

Qua quá trình tương tác và ghi nhận các ý kiến, phản hồi từ các bên liên quan, SASCO xác định các mối quan tâm của từng 

nhóm đối tượng tương ứng với các lĩnh vực GRI như sau:

Ma trận trọng yếu
Xác định các vấn đề quan tâm chung để xây dựng
ma trận trọng yếu

Rà soát
Ban lãnh đạo và cơ quan tư vấn độc lập sáng lọc
và phân tích vấn đề trọng yếu

Công bố
Thiết lập và triển khai kế hoạch hành động
và công bố trong báo cáo

4

5

6

GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN
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XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Bước 4: Ma trận trọng yếu

Từ các lĩnh vực liên quan đã được xác định nêu trên, kết hợp suy 

xét kỹ lưỡng về các tác động của từng lĩnh vực này đến hoạt động 

của SASCO, chúng tôi lựa chọn những tiêu chí sau để xây dựng 

Báo cáo Phát triển Bền vững 2018:

Trong báo cáo, các lĩnh vực trọng yếu được trình 

bày theo cấu trúc như sau:

Nội dung liên quan đến các hoạt động kinh tế, tính 

minh bạch và đảm bảo sức khỏe và an toàn của 

khách hàng được trình bày trong phần

“Tăng trưởng kinh tế bền vững”

Nội dung liên quan đến môi trường được trình bày 

trong phần 

“Hành động vì môi trường”

Nội dung liên quan đến lao động và việc làm, tác 

động gián tiếp tới nền kinh tế địa phương và các 

trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, xã hội được 

trình bày trong phần 

“Tận tâm thấu hiểu”

Bước 5 và bước 6: Rà soát và Công bố

Là một phần của quy trình đánh giá hiệu quả hoạt 

động và cập nhật mục tiêu hoạt động cho năm tài 

chính tiếp theo, SASCO sẽ tiến hành rà soát các lĩnh 

vực trọng yếu đã xác định, cũng như hiệu quả thực 

hiện và các thành tựu, hạn chế trong năm 2018. Từ 

đó, chúng tôi tạo nên tiền đề để cải tiến mục tiêu và 

chiến lược để phát triển bền vững trong các năm 

tiếp theo.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi liên quan đến báo 

cáo, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin 

đã được cung cấp trong phần “Phạm vi báo cáo”.



TẠO DỰNG GIÁ TRỊ KINH TẾ

TRỌN VẸN NIỀM TIN VỚI KHÁCH HÀNG

MINH BẠCH TRONG KINH DOANH

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ BỀN VỮNG



8 9NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH 
Báo cáo phát triển bền vững 2018

SASCO NĂM 2018  
www.sasco.com.vn

TẠO DỰNG GIÁ TRỊ KINH TẾ (201)

Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra
Sự tăng trưởng liên tục trong những năm qua của 

ngành hàng không, nhất là thị trường cốt lõi tại sân 

bay Tân Sơn Nhất cùng nỗ lực không ngừng cải thiện 

hình ảnh, thương hiệu và chất lượng sản phẩm, 

SASCO đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 

đặt ra.

Là doanh nghiệp đi đầu trong ngành dịch vụ sân 

bay, SASCO đã ghi nhận những thành tựu ấn tượng 

trong năm 2018. Tổng doanh thu trong năm 2018 đạt 

2.825 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với năm 2017, 

vượt 7% kế hoạch đặt ra. Doanh thu thuần bán hàng 

và cung cấp dịch vụ đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 12% so 

với cùng kỳ năm 2017 do tập trung tăng doanh thu 

tại thị trường sân bay Tân Sơn Nhất. 

Năm 2018, SASCO đạt mốc 1.212 tỷ đồng lợi nhuận 
gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 45,6%, tăng 1% so 
với năm trước. Đây là thành quả của quá trình cơ cấu 
lại các sản phẩm dịch vụ, thương mại, cũng như 
kiểm soát chặt chẽ chi phí để gia tăng hiệu quả cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 409 tỷ đồng, cao 
nhất trong giai đoạn 2013-2018 với mức tăng trưởng 
bình quân 27,24%/năm. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, tăng 16% so với 
năm 2017, phản ánh mức tăng trưởng ổn định của 
SASCO qua các năm. 

Tiếp tục là doanh nghiệp có nhiều chỉ số tài 
chính tốt so với các doanh nghiệp kinh doanh 
thương mại.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn được phân bổ đồng đều, 
phù hợp với mô hình kinh doanh. Cơ cấu tài sản chủ 
yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 62% tổng tài sản, 
trong đó tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư 

Tăng trưởng 12,3% so năm 2017
Hoàn thành 107% chỉ tiêu được giao

2.825
DOANH THU

 tỷ đồng

Tăng trưởng 16% so năm 2017

341
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

 tỷ đồng

tiền gửi chiếm 36%. Tổng nguồn vốn không có 
nhiều biến động, trong đó vốn chủ sở hữu của 
SASCO chiếm phần lớn, 70% cơ cấu nguồn vốn. 
Kết thúc năm 2018, cơ cấu nguồn vốn và tài sản 
không có biến động đáng kể nào. 

Các hệ số vòng quay tài sản, hàng tồn kho đều 

tương đối ổn định, lần lượt ở mức 1,2 và 4,62, 
phù hợp với môi trường kinh doanh. 
Các chỉ sổ cơ cấu vốn và chỉ tiêu hệ số thanh 
toán luôn được giữ ổn định, đảm bảo an toàn tài 
chính 

      PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN 
VỮNG LÀ NỀN TẢNG ĐỂ DỰNG 
MỘT THƯƠNG HIỆU ĐÁNG NHỚ 
TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG.



8 9NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH 
Báo cáo phát triển bền vững 2018

SASCO NĂM 2018  
www.sasco.com.vn

Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận của SASCO tăng đều so 

với các năm. Trong năm 2018, tỷ suất lợi nhuận trên 

doanh thu tăng nhẹ ở lên mức 13% sau 2 năm có 

dấu hiệu chững lại.  Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài 

sản (ROA) đạt 16% và trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 

26%. 

Những chỉ số tài chính kinh doanh ổn định tạo điều 

kiện cho SASCO tích cực đóng thuế và duy trì  trách 

nhiệm doanh nghiệp với Ngân sách nhà nước. Năm 

2018, SASCO đóng góp 96 tỷ đồng, tương đương 

7,9% lợi nhuận gộp, vào Ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh những con số ấn tượng, SASCO đạt được 

những thành tựu khác như: 

 2018 2017 TĂNG TRƯỞNG 

CƠ CẤU DOANH THU (Triệu đồng) 

Tổng doanh thu thuần 2.658.903 2.369.395 12,2% 

Kinh doanh hàng miễn thuế 1.328.706 1.171.138 13,5% 

Kinh doanh bán lẻ 353.261 344.827 2,4% 

Kinh doanh phòng khách 417.411 343.821 21,4% 

Doanh thu các hoạt động khác 559.930 509.618 9,9% 

TỔNG DOANH THU 2.825.087 2.515.578 12,3% 

LỢI NHUẬN GỘP 1.211.890 1.057.218 14,6% 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (tỷ đồng) 341 293 16,4% 

TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 2.213 2.153 2,8% 

VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1.539 1. 545 -0,4% 

 

500
Thuộc top

Doanh nghiệp có lợi 
nhuận tốt nhất Việt Nam

10
Thuộc top

Nhà bán lẻ uy tín nhất 
năm 2018
Theo công bố của Công ty 
Cổ phần Báo cáo đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report)

10
Thuộc top

Doanh nghiệp phát triển 
bền vững năm 2018
Theo Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI)
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Ngoài những sản phẩm nhập khẩu cao cấp, SASCO ưu 

tiên lựa chọn các sản phẩm chất lượng cao từ các nhà 

cung cấp Việt Nam. Trong năm 2018, ngân sách 
mua sắm với các nhà cung ứng nội địa chiếm 
48% tổng ngân sách. Bằng việc tăng cường liên kết 

với những nhà cung ứng nội địa, SASCO gián tiếp ủng 

hộ nền kinh tế nước nhà, thúc đẩy sự phát triển của 

địa phương, và tạo điều kiện viêc làm cho người lao 

động. 

Trong quá trình hoạt động, SASCO nỗ lực giúp cộng 

đồng địa phương phát triển nhân nguồn lực và giải 

quyết bài toán việc làm cho nhiều người. Cụ thể, tại 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ quản lý cấp 
trung trở lên được thuê từ  cộng đồng địa phương 
là 100%, Phú Quốc là 78%, và tại các tỉnh thành 
phố khác trên địa bàn hoạt động là 40%. Với việc 

mở rộng quy mô đầu tư tại Phú Quốc, Long An và sắp 

tới đây là Đà Lạt, Nha Trang, Cam Ranh, SASCO có 

nhiều cơ hội hỗ trợ hơn nữa với cộng đồng.

      SASCO ƯU TIÊN SỬ DỤNG 

NGUỒN CUNG CẤP HÀNG HÓA 

TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT 

NAM VÀ NGUỒN NHÂN LỰC BẢN 

ĐỊA ĐỂ ĐẨY MẠNH CHIẾN LƯỢC 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MANG 

ĐẬM BẢN SẮC ĐỊA PHƯƠNG.

THÚC ĐẨY KINH TẾ
ĐỊA PHƯƠNG (203, 204)
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Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng những quy định, cơ 

chế về phòng chống tham nhũng và áp dụng vào 

các hoạt động của từng bộ phận trong Công ty như 

một phần trong Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề 

nghiệp.

Những hình thức tuyên truyền và đào tạo về chống 

tham nhũng trong quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh được quán triệt tới từng phòng ban:

- Thông báo tại bảng tin

- Email

- Khóa đào tạo chính thức

- Buổi tuyên truyền về chính sách và quy chế

0 TRƯỜNG HỢP 
THAM NHŨNG 100 CÁN BỘ

CÔNG NHÂN VIÊN
được đào tạo về 
chống tham nhũng

            SASCO ĐỀ CAO CHỮ TÍN, 
CHÚ TRỌNG VIỆC TẠO DỰNG 
NIỀM TIN VỚI KHÁCH HÀNG, 
CỔ ĐÔNG, CÁC NHÀ CUNG 
ỨNG, CÁC BỘ BAN NGÀNH LIÊN 
QUAN ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH 
ẢNH MỘT THƯƠNG HIỆU 
LUÔN TÔN TRỌNG VÀ TUÂN 
THỦ PHÁP LUẬT.

CHỐNG THAM NHŨNG
(205)

%



8 9NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH 
Báo cáo phát triển bền vững 2018

SASCO NĂM 2018  
www.sasco.com.vn

TRỌN VẸN NIỀM TIN
VỚI KHÁCH HÀNG
(416, 417, 418)

        THEO ĐUỔI CHÍNH SÁCH 
KINH DOANH MINH BẠCH VÀ 
BỀN VỮNG, SASCO NHẬN THỨC 
CẠNH TRANH LÀNH MẠNH LÀ 
CẠNH TRANH GÓP PHẦN THÚC 
ĐẨY TIẾN BỘ XÃ HỘI

Bà ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG 
Tổng Giám đốc Công ty SASCO

Những yếu tố SASCO chú trọng để nâng cao trải nghiệm khách 

hàng bao gồm:

CẠNH TRANH BỀN VỮNG (206)

Là nhà cung cấp dịch vụ sân bay hàng đầu tại Việt Nam, SASCO 

cam kết nói KHÔNG với hành vi cản trở cạnh tranh. SASCO tin 

rằng cạnh tranh lành mạnh chính là động lực thúc đẩy sự tiến 

bộ bền vững để vươn tới mục tiêu xây dựng SASCO trở thành 

thương hiệu cung cấp dịch vụ sân bay dẫn đầu tại Việt Nam và 

từ đó, tăng năng lực cạnh tranh trong khu vực. Do đó, SASCO 

thực hiện cạnh tranh bền vững bằng cách khác biệt hóa, gia 

tăng chất lượng, đẩy mạnh phát triển bản sắc văn hóa trong 

dịch vụ đi kèm với sự tiện lợi và chuyên nghiệp nhằm nâng cao 

trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

             VỚI TÔN CHỈ LẤY KHÁCH 
HÀNG LÀM TRUNG TÂM, SASCO 
LUÔN HOÀN THIỆN VÀ LÀM MỚI 
MÌNH ĐỂ MANG TỚI NHỮNG 
TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI NHẤT 
TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG.
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong năm 2018, SASCO không phát sinh các vụ việc không 

tuân thủ quy định liên quan đến an toàn, sức khỏe của 

khách hàng hay tiếp thị và nhãn hiệu.

Truyền thông
và Tiếp thị

Thông tin
về nhãn hiệu

An toàn
về sức khỏe

0 0

0 0 0

0 0 0

Các vụ việc không 
tuân thủ quy định 
dẫn tới các khoản 
phạt tài chính

Các vụ việc không 
tuân thủ quy định 
dẫn tới cảnh cáo

Các vụ viêc không 
tuân thủ quy tắc 
tự nguyện

0

Tự hào là Top 10 nhà bán lẻ  uy tín nhất Việt 

Nam, SASCO cam kết 100% các sản phẩm được 

bán tại hơn 20 gian hàng trong chuỗi cửa hàng 

miễn thuế SASCO Dutyfree  và SASCO Shop đều 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuân thủ các quy 

định về thành phần, nhãn hiệu và hướng dẫn sử 

dụng an toàn của sản phẩm.

Không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn, SASCO còn 

hướng tới định hướng người tiêu dùng sử dụng 

những sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Với khả 

năng tiếp cận nhiều nguồn khách hàng đa dạng 

đến với sân bay, SASCO nỗ lực lan tỏa tầm quan 

trọng của việc bảo vệ sức khỏe bằng cách thay 

đổi phong cách tiêu dùng sang hướng lành 

mạnh hơn qua các chương trình ưu đãi và quà 

tặng như “MÓN QUÀ CHO SỨC KHỎE”  và 

“SỐNG KHỎE MỖI NGÀY” .   

MÓN QUÀ CHO SỨC KHỎE:
Trà xanh từ lâu đã được biết đến là thực phẩm 

tốt cho làn da, vóc dáng và sức khỏe người sử 

dụng. SASCO Shop gửi đến khách hàng chương 

trình khuyến mãi cho các sản phẩm trà lài,  trà 

sen và trà xanh từ thương hiệu Bảo Hương.

SỐNG KHỎE MỖI NGÀY:

Ngoài trà xanh, SASCO Shop còn đưa đến chương 

trình khuyến mãi cho những sản phẩm chăm sóc 

cho sức khỏe và bồi bổ cơ thể như mật ong, linh 

chi, nhân sâm, tỏi đen và trà hữu cơ. 

ĐỐI VỚI MẢNG F&B,  SASCO đề cao việc tuân thủ 

đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm: 

HACCP, ISO 9001:2015; nguyên liệu đầu vào có 

nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn VIETGAP; các 

thực phẩm/ sản phẩm quá hạn sử dụng được tiêu 

hủy theo quy trình, quy định cụ thể, đảm bảo 

không gây ảnh hưởng đến môi trường hay xã hội
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SASCO phát triển chiến lược kinh doanh đồng nhất, gắn 

kết những bản sắc của Việt Nam vào các dịch vụ, luôn nỗ 

lực cung cấp các sản phẩm với chất lượng thượng hạng. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấu hiểu được thị trường dịch 

vụ hàng không dành cho nhiều phân khúc khách hàng, 

do vậy chúng tôi luôn cố gắng đa dạng và khác biệt hóa 

các sản phẩm và dịch vụ để có thể luôn đồng hành cùng 

mọi khách hàng. 

Một số hoạt động đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ 

bao gồm: 

SASCO khai trương nhà hàng Phố Chợ vào đầu năm nay 

nhằm đa dạng hóa và phục vụ lượng khách trong nước và 

nước ngoài ngày càng tăng cao tại Sân bay Tân Sơn Nhất. 

Phố Chợ được thiết kế theo phong cách hiện đại, ánh đèn 

vàng dịu mắt và tiểu cảnh cây xanh, mang lại cảm giác 

thư thái, dễ chịu, thoải mái cho thực khách. Lấy cảm 

hứng từ những hàng quán trong chợ với thực đơn phong 

phú, Phố Chợ là nơi giao thoa ẩm thực từ các quốc gia, 

vùng miền khác nhau trong lòng sân bay Tân Sơn Nhất. 

PHỐ CHỢ: Thực khách tại đây có thể thưởng thức 

từ các món Á như cơm gà Hải Nam, cơm xá xíu, món 

Âu như sandwich dăm bông cho đến các món ăn 

đậm hồn quê Việt như bún bò, bún hến, mì quảng, 

các loại bánh, gỏi, nem, chè Huế,...

SLEEP ZONE: Khu ngủ nghỉ của SASCO nằm tại ga 

Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất là nơi hành khách có 

thể ngả lưng thư giãn tại khu vực ghế nằm miễn phí 

trong khoảng thời gian chờ đợi chuyến bay. Khu vực 

ghế nằm miễn phí rộng 100m2 với 20 chiếc ghế ngủ 

được thiết kế dài, lót xốp bọc da giúp hành khách 

nằm êm và thoải mái nhất. Cạnh mỗi ghế ngủ đều 

trang bị ổ cắm điện phục vụ nhu cầu hành khách có 

thể vừa nghỉ ngơi kết hợp hoàn thành các công việc 

hoặc giải trí trên các thiết bị điện từ cá nhân.

PHÒNG NGỦ MINI:Đối với những hành khách có 

nhu cầu không gian riêng tư hơn, SASCO triển khai 

dịch vụ phòng ngủ mini thu phí 7 USD/giờ. Dịch vụ 

này gồm 10 phòng ngủ mini được đảm bảo an toàn, 

yên tĩnh, có diện tích khoảng 4m2, cao 2,7m, được 

trang bị tranh treo tường, đèn ngủ, ổ cắm điện, 

giường nệm, gối,... phù hợp cho một người lớn và 

một trẻ em dưới 7 tuổi. Với dịch vụ phòng ngủ mini, 

SASCO cung cấp nước, khăn lạnh miễn phí và dịch 

vụ đánh thức hành khách dậy đúng giờ lên máy bay.

KHU VUI CHƠI TRẺ EM: nằm gần khu ngủ nghỉ 

miễn phí có diện tích 40m2 với nhiều trò chơi phát 

triển trí tuệ và thể chất cho các em như lego, đất 

nặn, cầu trượt, nhà đồ chơi,... Khu vui chơi hoàn 

toàn miễn phí cho cả trẻ em và người lớn, tạo điều 

kiện để các em nhỏ và gia đình có khoảng thời gian 

gắn kết đáng nhớ trước mỗi chuyến đi. 

ĐA DẠNG HÓA
ĐỂ ĐỒNG HÀNH
VỚI MỌI KHÁCH HÀNG

              Chúng tôi gắn liền bản sắc văn 
hóa địa phương vào các dịch vụ, đồng 
thời cởi mở và đa dạng hóa nhằm hiện 
thực hóa mục tiêu đưa tên tuổi SASCO 
vươn ra thế giới.

Nhà Hàng Phố Chợ

Sleep Zone

Phòng Ngủ Mini

Khu Vui Chơi Thiếu Nhi

Dịch vụ phòng ngủ và khu vui chơi cho trẻ em do SASCO 

đầu tư tại sân bay được hành khách trong nước và 

quốc tế đánh giá cao, đồng thời cũng là một tiêu chí 

bình chọn, góp phần đưa Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất 

x ế p  v ị  t r í  21/25  sân bay có chỗ ngủ tốt  nhất  

thế giới  (Top 25 Most  Sleep Friendly  Airports)  

và vị  tr í  thứ  19/25  sân bay nối  chuyến tốt  

nhất  thế giới  (Top 25 Best  Airports  for  Layover).
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TIẾP THỊ VÀ NHÃN HIỆU:

Hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài đều 

đóng vai trò quan trọng tới việc khơi dậy niềm tự 

hào, tinh thần gắn kết trong Công ty cũng như 

truyền tải những thông điệp chân thành nhất đến 

khách hàng. 

Hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài đều 

đóng vai trò quan trọng tới việc khơi dậy niềm tự 

hào, tinh thần gắn kết trong Công ty cũng như 

truyền tải những thông điệp chân thành nhất đến 

khách hàng

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ:

Truyền thông nội bộ vận hành xuyên suốt và khai 

thác hiệu quả, truyền tải kịp thời, đầy đủ và chính 

xác thông tin doanh nghiệp đến các bộ phận và 

từng nhân viên, cũng như góp phần tăng cường sự 

tương tác, ghi nhận những ý kiến đóng góp, thắc 

mắc và khuyến nghị của nhân viên.
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TRUYỀN THÔNG BÊN NGOÀI:

Tận dụng sự tiên tiến của công nghệ trong thời đại 4.0, SASCO tiếp tục khai thác, mở rộng những phương thức tiếp thị 

thương hiệu nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiện lợi và có tính tương tác cao. Với những cải tiến trong 

công nghệ tích hợp với sự tận tâm trong từng dịch vụ, SASCO mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tiin cậy 

bên khách hàng trên hành trình tiêu dùng của mình.

QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Theo Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế OCED, bảo mật thông tin khách hàng là một trong những mục tiêu 

hàng đầu mà các doanh nghiệp hướng đến. Các doanh nghiệp cần tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và 

có những biện pháp phù hợp để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân mà doanh nghiệp thu thập, lưu 

trữ và xử lý vì mục đích kinh doanh.

Hiểu rõ yêu cầu này, SASCO đã và đang áp dụng những biện pháp dưới đây nhằm nâng cao tính bảo mật đối với 

thông tin của khách hàng cũng như giảm thiểu những khiếu nại liên quan đến rò rỉ, trộm cắp hoặc làm mất 

thông tin khách hàng từ các tổ chức bên ngoài, cơ quan giám sát hay từ chính sách khách hàng của SASCO:
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SASCO luôn cam kết tuân thủ các quy định và nghĩa 

vụ kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp cần thực hiện:

Để thúc đẩy tính minh bạch hướng tới lợi ích của tất 

cả các bên liên quan như Cổ đông, người lao động, 

nhà cung cấp, khách hàng, cộng đồng xã hội, 

SASCO đã có một năm phát huy tốt vai trò và trách 

nhiệm. Các công tác giám sát, kiến nghị thường 

xuyên, liên tục và cụ thể đã hỗ trợ hiệu quả cho 

quản trị doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu rủi ro, 

củng cố uy tín cho SASCO cũng như thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững.

               TRONG NĂM 2018, SASCO 
KHÔNG GHI NHẬN CÁC BIÊN BẢN, 
THÔNG BÁO VÀ CÁC KHOẢN PHẠT 
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VI PHẠM TÀI 
CHÍNH VÀ PHI TÀI CHÍNH TRÁI VỚI 
QUY ĐỊNH VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI.

MINH BẠCH TRONG
KINH DOANH (419)



Tuyên truyền nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường 

Giảm thiểu tiêu thụ nước và năng lượng

Tuân thủ về môi trường

HÀNH ĐỘNG
VÌ MÔI TRƯỜNG
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Tuyên truyền nâng cao nhận thức
và bảo vệ môi trường 

Cơ Cấu
Tổ Chức

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
SASCO ý thức được rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường không những cấp thiết tương đương mà 
còn đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế bền vững của doanh nghiệp. 

Năm 2018 đánh dấu những nỗ lực của SASCO trong hành trình sống xanh. Chúng tôi đẩy mạnh 
tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa, kêu gọi chung tay hạn chế sử dụng các sản phẩm dùng 1 
lần, ưu tiên sử dụng các sản phẩm có thể tái chế/ dùng nhiều lần. Bên cạnh đó, công ty cũng tổ 
chức các hoạt động dã ngoại kết hợp hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom rác, trồng cây 
xanh nhằm nâng cao ý thức của cán bộ nhân viên về sự cấp thiết của việc hành động vì môi 
trường.

Trong năm 2019, SASCO sẽ triển khai những chương trình để đồng hành cùng khách hàng trong 
hành trình sống xanh như Think Green go Green (tặng túi vải canvas để giảm thiểu việc sử dụng 
túi ni lông và rác thải nhựa dùng một lần) và I love Organics (khuyến khích và định hướng khách 
hàng sử dụng các sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe bằng quà tặng từ bộ sản phẩm dầu dừa) 
tại chuỗi các cửa hàng của SASCO Shop và SASCO Restaurant. 

   TRONG BỐI CẢNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG 
NGÀY CÀNG DIỄN BIẾN THEO CHIỀU HƯỚNG TIÊU CỰC 
VÀ NGHIÊM TRỌNG HƠN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ TRỞ 
THÀNH VẤN ĐỀ NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, ƯU TIÊN 
HÀNG ĐẦU TRONG XÃ HỘI.
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Giảm Thiểu Tiêu Thụ Nước
Và Năng Lượng

Tuân Thủ 
Về Môi Trường

GIẢM THIỂU TIÊU THỤ NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG (302, 303)

SASCO sử dụng các nguồn năng lượng chính từ điện, xăng, và dầu DO trong các hoạt động sản 
xuất và kinh doanh. Trong những năm qua, SASCO mở rộng quy mô kinh doanh, dẫn đến hệ quả 
tất yếu là sự gia tăng về khối lượng năng lượng tiêu thụ tương ứng. Tuy nhiên, so với mức tăng 
doanh thu hơn 12% và lợi nhuận sau thuế 16%, lượng điện sử dụng trong năm 2018 chỉ tăng 
chưa đầy 1% so với năm trước. Đồng thời, lượng xăng và dầu DO SASCO tiêu thụ đã giảm 
mạnh, lần lượt là 84% và 17%, trong năm 2018. Lượng nước tiêu thụ cũng giảm nhẹ. Đây là 
thành quả đáng kể của những biện pháp, sáng kiến và phong trào khuyến khích bảo vệ môi 
trường và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong nội bộ Công ty. 

TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG (307)

SASCO tuân thủ pháp luật môi 
trường từ giai đoạn lựa chọn các 
nhà cung cấp có uy tín, cho đến 
từng khâu trong hoạt động sản 
xuất và kinh doanh. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
sử dụng hiệu quả và hợp lý các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
trước bối cảnh biến đổi khí hậu 
trên toàn thế giới, SASCO đóng 
góp tâm huyết để tạo nên những 
thay đổi tích cực từ những việc 
làm thường ngày. SASCO đưa tác 
phong tiết kiệm điện, nước vào 
môi trường làm việc, ưu tiên áp 
dụng các sáng kiến “xanh” như 
nhà điều hành xanh, văn phòng 
xanh, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quán triệt tinh thần để 
nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường với mong muốn đây sẽ trở 
thành những thông lệ tốt trong 
văn hóa của Công ty. 

GIẢM THIỂU
TIÊU THỤ
NƯỚC VÀ

NĂNG LƯỢNG

TUÂN THỦ
VỀ

MÔI TRƯỜNG

 2016 2017 2018

ĐIỆN (kWh) 4.363.559 4.371.236 4.670.991

XĂNG (lít) 393.139 322.693 44.667

DẦU DO 451.744 471.778 454.355

NƯỚC 46.162 48.962 48.909

0 trường hợp vi phạm các quy định về môi trường trong

3 năm liên tiếp



Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

Vững bước cùng cộng đồng

TẬN TÂM
THẤU HIỂU
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Nền Tảng Xây Dựng
Giá Trị Nguồn Nhân Lực

Cơ Cấu
Tổ Chức

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

SASCO tự hào được vinh danh thương hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia bình chọn 
trong 2 năm liên tiếp, ghi nhận nhiều trải nghiệm tích cực của cán bộ công nhân viên với môi 
trường làm việc. Cụ thể, gần 90% nhân viên yêu thích công việc cũng như đánh giá cao môi 
trường làm việc và khẳng định muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Khả năng và mức độ tương tác 
chuyên môn giữa các nhân viên đạt ngưỡng cao, với 89% CBCNV tham gia phỏng vấn tôn trọng 
chuyên môn khác của đồng nghiệp và 92% khẳng định sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong công 
việc.

Năm 2018 ghi nhận số lượng nhân 
viên thuê mới cao hơn năm trước và 
cao hơn số lượng nhân viên thôi việc 
trong năm. Tỷ lệ nhân viên thuê mới 
dưới 30 tuổi tăng lên mức 72,80%, 
phản ánh hình ảnh SASCO là môi 
trường làm việc lý tưởng, thu hút 
được nguồn nhân lực trẻ với nhiều 
kiến thức và tư duy đổi mới. Số nhân 
viên thuê mới dưới 30 tuổi gia tăng, 
đẩy cao tỷ lệ các lao động dưới tuổi 30 
ở cấp nhân viên lên 40%. 
Hiện tại, SASCO xây dựng nền tảng 
phát triển nguồn nhân lực bền vững 
dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi.

   TRONG NGÀNH DỊCH VỤ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NẮM 
VAI TRÒ CỐT LÕI, ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG HIỆU CỦA 
DOANH NGHIỆP MANG ĐẾN KHÁCH HÀNG NHỮNG BẢN 
SẮC VÀ SỰ RIÊNG BIỆT TRONG TỪNG SẢN PHẨM. DO ĐÓ, 
SASCO LUÔN ĐẢM BẢO NHỮNG TRẢI NGHIỆM TÍCH CỰC 
CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG 
HÀNH TRỰC TIẾP CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN MỖI HÀNH 
TRÌNH.

Nơi làm việc
tốt nhất châu Á

Tôn trọng chuyên môn khác của đồng nghiệp
Khẳng định sãn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Yêu thích công việc và đánh giá cao môi trường làm việc
Tự hàng về những đóng góp đối với sự thành công của công ty

Khẳng định mong muốn tiếp tục làm việc tại công ty

                           89%

                                                              92%

87%

             88%

             88% 

CÁC ĐÁNH GIÁ CỦA CBNV

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TỶ LỆ NHÂN VIÊN THEO NHÓM TUỔI VÀ CẤP BẬC

21

4

ĐIỀU HÀNH

451

571

71

NHÂN VIÊN

1

3

7

QUẢN LÝ

Dưới 30 30 - 50 Trên 50

NAM

Số lượng nhân viên thôi việc

NỮ

177

111

99

176

135

138

112

147

2018

2017

2018

2017

Số lượng nhân viên mới  
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Nền Tảng Xây Dựng
Giá Trị Nguồn Nhân Lực

Lương Và
Các Chế Độ Đãi Ngộ

CHẾ ĐỘ
ĐÃI NGỘ

Lương và phúc lợi Tai nạn/ chấn
thương lao động

Chứng chỉ
bình đẳng giới

toàn cầu
Số giờ đào tạo

Cung cấp thông tin
trước khi thực hiện

những thay đổi
hoạt động trước

Chăm sóc sức khỏe
tại các cơ sở

Tổng số ngày
vắng mặt

Lao động
trẻ em

Số cán bộ 
được đào tạo

Thương lượng
tập thể

Được giữ lại/ 
quay lại sau khi

nghỉ thai sản

Tổng số ngày
công bị mất

Lao động
cưỡng bức Ngân sách đào tạo

Trợ cấp hưu trí Tổng số ca mắc
bệnh nghề nghiệp

Lao động
cưỡng bức

CBCNV được
đánh giá định kỳ

AN TOÀN
& SỨC KHỎE

NGHỀ NGHIỆP

BÌNH ĐẲNG GIỚI
& CHỐNG LAO
ĐỘNG TRẺ EM

ĐỐI THOẠI
GIỮA QUẢN LÝ
& NHÂN VIÊN

ĐÀO TẠO
& ĐÁNH GIÁ

312 tỷ
đồng 0 25.324

giờ 4 tuần

Uy tín 0 0 1129

100% 0 0 935
triệu đồng

Có 0 100%

4 lần/ tuần

NƠI LÀM VIỆC

TỐT NHẤT
CHÂU Á

2 Bình đẳng giới &
chống lao động trẻ em

3 Đào tạo & đánh giá

5Lương &
các chế độ đãi ngộ

4Đối thoại giữa
cấp quản lý & nhân viên

1 Bình đẳng giới &
chống lao động trẻ em CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

Chính sách lương và trợ cấp được xây dựng dựa trên cơ sở mức thu nhập tương xứng với hiệu 
quả, năng lực và mức độ trách nhiệm của mỗi lao động, bình đẳng giữa các cá nhân đồng thời 
đảm bảo cạnh tranh so với thị trường. 

Năm 2018, mức lương khởi điểm của SASCO cho các nhân viên làm việc tại TP. HCM giữ nguyên ở 
mức 5,8 triệu đồng/tháng, cao gần gấp rưỡi mức lương tối thiểu theo luật định.

CHÊNH LỆCH CÁC MỨC LƯƠNG QUA CÁC NĂM

TP. HỒ CHÍ MINH - VÙNG I PHÚ QUỐC - VÙNG II
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Lương Và
Các Chế Độ Đãi Ngộ

Lương Và
Các Chế Độ Đãi Ngộ

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Để tiếp tục duy trì môi trường như kỳ vọng của lớp lao động trẻ, SASCO tăng cường cung cấp các 
đãi ngộ để cải thiện trải nghiệm của nhân viên như: bảo hiểm tai nạn 24/24, du lịch nghỉ mát, 
tặng quà sinh nhật, tặng quà cho lao động nữ trong các dịp 8/3 và 20/10, khen thưởng cho con 
người lao động có thành tích tốt trong học tập, hiếu hỷ cho bản thân và gia đinh người lao động, 
tổ chức tiệc chia tay và tặng quà cùng sổ tiết kiệm cho lao động nghỉ hưu, chính sách đền ơn đáp 
nghĩa, thưởng dịp lễ tết và thành lập công ty. 
Chính sách thai sản:
 
Lao động nữ khi chăm con nhỏ được hưởng chế độ làm việc 7h/ngày, được đào tạo, tập huấn 
những kiến thức, nội dung mới liên quan để có điều kiện thuận lợi nhất trở lại với công việc.
Với thiện chí tạo điều kiện cho công nhân nữ trở lại làm việc, SASCO cam kết giữ vị trí cho 100% 
nhân viên quay lại theo đúng quy định của luật Lao động. 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

An toàn lao động luôn song hành cùng việc bảo đảm các đóng góp bảo hiểm và chế độ cho 
người lao động. Chúng tôi thực hiện đúng những quy định về an toàn lao động và sức khỏe nghề 
nghiệp cũng như tuyên truyền, phổ biến các chính sách về an toàn lao động đến từng phòng 
ban. 
Trong năm vừa qua, tại SASCO KHÔNG xảy ra bất kỳ trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, thương 
tích hay tử vong nào, góp phần không nhỏ vào sự ổn định trong vận hành và chất lượng dịch vụ 
của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo danh tiếng cho 

Năm 2018, SASCO đảm bảo 100% cán bộ nhân viên tại SASCO được mua bảo hiểm y tế và khám 
sức khỏe định kỳ hàng năm. Riêng những cán bộ nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm như 
đầu bếp, phụ bếp, tạp vụ, nhân viên pha chế còn được hưởng chế độ khám sức khỏe đặc biệt với 
2 lần/năm.

BÌNH ĐẲNG GIỚI

SASCO tiên phong đi đầu và vinh dự trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam 
nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu cấp độ 2 EDGE MOVE. Chứng chỉ 
được cấp bởi tổ chức uy tín EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ), hiện là 
tiêu chuẩn kinh doanh hàng đầu về bình đẳng giới đã có mặt tại 50 quốc 
gia thịnh vượng trên toàn thế giới. Với cấp độ 2 EDGE MOVE, SASCO được 
ghi nhận đã đạt được sự bình đẳng giới rõ rệt trong nguồn nhân lực, chế 
độ lương, thực hiện một cách hiệu quả chính sách và hành động về bình 
đẳng giới.

Trong nội bộ Công ty, SASCO đảm bảo sự công bằng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như tạo điều kiện để các cán bộ nữ được thực sự tham gia đào 
tạo và công tác chuyên môn. Năm 2018, lao động nữ tại SASCO đã tham gia 17.109 giờ đào tạo, 
chiếm 67,6% tổng số giờ đào tạo của công ty. Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ vào các 
vị trí lãnh đạo được diễn ra bình đẳng và minh bạch. Tới nay, tỷ lệ nhân viên nữ nắm giữ vai trò 
Điều hành và Quản lý trong Công ty chiếm lần lượt 64% và 55%.
Bên cạnh việc đảm bảo bình đẳng giới trong Công ty, SASCO tôn trọng bản sắc riêng của mỗi cá 
nhân, cam kết không phân biệt đối xử về dân tộc, màu da, xuất thân xã hội, tình trạng hôn nhân, 
tình trạng sức khỏe, tín ngưỡng, tôn giáo,…

Tổng số vụ tử vong

Tổng số vụ thương tích

Tổng số giờ làm việc

Tổng số ca mắc
bệnh nghề nghiệp

Tổng số
ngày vắng mặt

Tổng số ngày công bị mất
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Lương Và
Các Chế Độ Đãi Ngộ

Lương Và
Các Chế Độ Đãi Ngộ

LAO ĐỘNG TRẺ EM, LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC HOẶC BẮT BUỘC 

SASCO cam kết nói KHÔNG với hành vi sử 
dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức 
hay bắt buộc.
Trong nội bộ, SASCO thực hiện quy trình 
tuyển dụng vô cùng nghiêm ngặt, tuân thủ 
chặt chẽ và chính xác các quy định của pháp 
luật. Người lao động nộp hồ sơ ứng tuyển tại 
SASCO phải có đủ giấy tờ xác nhận của cơ 
quan có thẩm quyền. 
Với các nhà cung cấp, SASCO cũng chỉ xây 
dựng mối quan hệ đối tác với những nhà cung cấp là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, 
tuân thủ các quy định pháp luật, cụ thể là Luật Lao động 2012 liên quan đến việc sử dụng lao 
động là trẻ vị thành niên, lao động cưỡng bức hay bắt buộc.

ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ (404)

Để có thể đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng, 
tập thể con người tại SASCO liên tục trau dồi, nâng cao kiến thức 
toàn diện để trở thành người bạn đồng hành trên từng chuyến đi 
cùng khách hàng. 

Nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động nâng cao và phát huy tối đa 
giá trị và tiềm năng bản thân, đồng thời để phát triển tổ chức, năm 
2018 tiếp tục là một năm mà SASCO chú trọng triển khai thường 
xuyên và hiệu quả các hoạt động đào tạo theo lộ trình, từng vị trí 
công việc và phòng ban.  

25.324 giờ
Tổng số giờ đào tạo

22 giờ / năm
Số giờ đào tạo

trung bình một năm
cho từng nhân viên

NAM NỮ

176 147

2018

2017

Số giờ đào tạo  

40

167

8.008

148

526

16.438

64

58

7.991

98

395

11.095

Quản lý

Điều hành

Không điều hành

Quản lý

Điều hành

Không điều hành

Kỹ năng giải 
quyết mâu 

thuẫn và xử lý 
xung đột

Nghệ thuật
gây

thiện cảm
Kỹ năng
quản lý
cảm xúc

Nghệ thuật
giao tiếp trong 

ứng xử với
hành khách

Khóa tập 
huấn Nâng cao 

kỹ năng giao 
tiếp ứng xử



Tuyên truyền nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường 

Giảm thiểu tiêu thụ nước và năng lượng

Tuân thủ về môi trường

HÀNH ĐỘNG
VÌ MÔI TRƯỜNG
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Tuyên truyền nâng cao nhận thức
và bảo vệ môi trường 

Cơ Cấu
Tổ Chức

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
SASCO ý thức được rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường không những cấp thiết tương đương mà 
còn đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế bền vững của doanh nghiệp. 

Năm 2018 đánh dấu những nỗ lực của SASCO trong hành trình sống xanh. Chúng tôi đẩy mạnh 
tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa, kêu gọi chung tay hạn chế sử dụng các sản phẩm dùng 1 
lần, ưu tiên sử dụng các sản phẩm có thể tái chế/ dùng nhiều lần. Bên cạnh đó, công ty cũng tổ 
chức các hoạt động dã ngoại kết hợp hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom rác, trồng cây 
xanh nhằm nâng cao ý thức của cán bộ nhân viên về sự cấp thiết của việc hành động vì môi 
trường.

Trong năm 2019, SASCO sẽ triển khai những chương trình để đồng hành cùng khách hàng trong 
hành trình sống xanh như Think Green go Green (tặng túi vải canvas để giảm thiểu việc sử dụng 
túi ni lông và rác thải nhựa dùng một lần) và I love Organics (khuyến khích và định hướng khách 
hàng sử dụng các sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe bằng quà tặng từ bộ sản phẩm dầu dừa) 
tại chuỗi các cửa hàng của SASCO Shop và SASCO Restaurant. 

   TRONG BỐI CẢNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG 
NGÀY CÀNG DIỄN BIẾN THEO CHIỀU HƯỚNG TIÊU CỰC 
VÀ NGHIÊM TRỌNG HƠN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ TRỞ 
THÀNH VẤN ĐỀ NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, ƯU TIÊN 
HÀNG ĐẦU TRONG XÃ HỘI.
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Giảm Thiểu Tiêu Thụ Nước
Và Năng Lượng

Tuân Thủ 
Về Môi Trường

GIẢM THIỂU TIÊU THỤ NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG (302, 303)

SASCO sử dụng các nguồn năng lượng chính từ điện, xăng, và dầu DO trong các hoạt động sản 
xuất và kinh doanh. Trong những năm qua, SASCO mở rộng quy mô kinh doanh, dẫn đến hệ quả 
tất yếu là sự gia tăng về khối lượng năng lượng tiêu thụ tương ứng. Tuy nhiên, so với mức tăng 
doanh thu hơn 12% và lợi nhuận sau thuế 16%, lượng điện sử dụng trong năm 2018 chỉ tăng 
chưa đầy 1% so với năm trước. Đồng thời, lượng xăng và dầu DO SASCO tiêu thụ đã giảm 
mạnh, lần lượt là 84% và 17%, trong năm 2018. Lượng nước tiêu thụ cũng giảm nhẹ. Đây là 
thành quả đáng kể của những biện pháp, sáng kiến và phong trào khuyến khích bảo vệ môi 
trường và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong nội bộ Công ty. 

TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG (307)

SASCO tuân thủ pháp luật môi 
trường từ giai đoạn lựa chọn các 
nhà cung cấp có uy tín, cho đến 
từng khâu trong hoạt động sản 
xuất và kinh doanh. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
sử dụng hiệu quả và hợp lý các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên 
trước bối cảnh biến đổi khí hậu 
trên toàn thế giới, SASCO đóng 
góp tâm huyết để tạo nên những 
thay đổi tích cực từ những việc 
làm thường ngày. SASCO đưa tác 
phong tiết kiệm điện, nước vào 
môi trường làm việc, ưu tiên áp 
dụng các sáng kiến “xanh” như 
nhà điều hành xanh, văn phòng 
xanh, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quán triệt tinh thần để 
nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường với mong muốn đây sẽ trở 
thành những thông lệ tốt trong 
văn hóa của Công ty. 

GIẢM THIỂU
TIÊU THỤ
NƯỚC VÀ

NĂNG LƯỢNG

TUÂN THỦ
VỀ

MÔI TRƯỜNG

 2016 2017 2018

ĐIỆN (kWh) 4.363.559 4.371.236 4.670.991

XĂNG (lít) 393.139 322.693 44.667

DẦU DO 451.744 471.778 454.355

NƯỚC 46.162 48.962 48.909

0 trường hợp vi phạm các quy định về môi trường trong

3 năm liên tiếp



Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

Vững bước cùng cộng đồng

TẬN TÂM
THẤU HIỂU
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Nền Tảng Xây Dựng
Giá Trị Nguồn Nhân Lực

Cơ Cấu
Tổ Chức

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

SASCO tự hào được vinh danh thương hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia bình chọn 
trong 2 năm liên tiếp, ghi nhận nhiều trải nghiệm tích cực của cán bộ công nhân viên với môi 
trường làm việc. Cụ thể, gần 90% nhân viên yêu thích công việc cũng như đánh giá cao môi 
trường làm việc và khẳng định muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Khả năng và mức độ tương tác 
chuyên môn giữa các nhân viên đạt ngưỡng cao, với 89% CBCNV tham gia phỏng vấn tôn trọng 
chuyên môn khác của đồng nghiệp và 92% khẳng định sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong công 
việc.

Năm 2018 ghi nhận số lượng nhân 
viên thuê mới cao hơn năm trước và 
cao hơn số lượng nhân viên thôi việc 
trong năm. Tỷ lệ nhân viên thuê mới 
dưới 30 tuổi tăng lên mức 72,80%, 
phản ánh hình ảnh SASCO là môi 
trường làm việc lý tưởng, thu hút 
được nguồn nhân lực trẻ với nhiều 
kiến thức và tư duy đổi mới. Số nhân 
viên thuê mới dưới 30 tuổi gia tăng, 
đẩy cao tỷ lệ các lao động dưới tuổi 30 
ở cấp nhân viên lên 40%. 
Hiện tại, SASCO xây dựng nền tảng 
phát triển nguồn nhân lực bền vững 
dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi.

   TRONG NGÀNH DỊCH VỤ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NẮM 
VAI TRÒ CỐT LÕI, ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG HIỆU CỦA 
DOANH NGHIỆP MANG ĐẾN KHÁCH HÀNG NHỮNG BẢN 
SẮC VÀ SỰ RIÊNG BIỆT TRONG TỪNG SẢN PHẨM. DO ĐÓ, 
SASCO LUÔN ĐẢM BẢO NHỮNG TRẢI NGHIỆM TÍCH CỰC 
CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG 
HÀNH TRỰC TIẾP CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN MỖI HÀNH 
TRÌNH.

Nơi làm việc
tốt nhất châu Á

Tôn trọng chuyên môn khác của đồng nghiệp
Khẳng định sãn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Yêu thích công việc và đánh giá cao môi trường làm việc
Tự hàng về những đóng góp đối với sự thành công của công ty

Khẳng định mong muốn tiếp tục làm việc tại công ty

                           89%

                                                              92%

87%

             88%

             88% 

CÁC ĐÁNH GIÁ CỦA CBNV

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TỶ LỆ NHÂN VIÊN THEO NHÓM TUỔI VÀ CẤP BẬC

21

4

ĐIỀU HÀNH

451

571

71

NHÂN VIÊN

1

3

7

QUẢN LÝ

Dưới 30 30 - 50 Trên 50

NAM

Số lượng nhân viên thôi việc

NỮ

177

111

99

176

135

138

112

147

2018

2017

2018

2017

Số lượng nhân viên mới  
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Nền Tảng Xây Dựng
Giá Trị Nguồn Nhân Lực

Lương Và
Các Chế Độ Đãi Ngộ

CHẾ ĐỘ
ĐÃI NGỘ

Lương và phúc lợi Tai nạn/ chấn
thương lao động

Chứng chỉ
bình đẳng giới

toàn cầu
Số giờ đào tạo

Cung cấp thông tin
trước khi thực hiện

những thay đổi
hoạt động trước

Chăm sóc sức khỏe
tại các cơ sở

Tổng số ngày
vắng mặt

Lao động
trẻ em

Số cán bộ 
được đào tạo

Thương lượng
tập thể

Được giữ lại/ 
quay lại sau khi

nghỉ thai sản

Tổng số ngày
công bị mất

Lao động
cưỡng bức Ngân sách đào tạo

Trợ cấp hưu trí Tổng số ca mắc
bệnh nghề nghiệp

Lao động
cưỡng bức

CBCNV được
đánh giá định kỳ

AN TOÀN
& SỨC KHỎE

NGHỀ NGHIỆP

BÌNH ĐẲNG GIỚI
& CHỐNG LAO
ĐỘNG TRẺ EM

ĐỐI THOẠI
GIỮA QUẢN LÝ
& NHÂN VIÊN

ĐÀO TẠO
& ĐÁNH GIÁ

312 tỷ
đồng 0 25.324

giờ 4 tuần

Uy tín 0 0 1129

100% 0 0 935
triệu đồng

Có 0 100%

4 lần/ tuần

NƠI LÀM VIỆC

TỐT NHẤT
CHÂU Á

2 Bình đẳng giới &
chống lao động trẻ em

3 Đào tạo & đánh giá

5Lương &
các chế độ đãi ngộ

4Đối thoại giữa
cấp quản lý & nhân viên

1 Bình đẳng giới &
chống lao động trẻ em CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

Chính sách lương và trợ cấp được xây dựng dựa trên cơ sở mức thu nhập tương xứng với hiệu 
quả, năng lực và mức độ trách nhiệm của mỗi lao động, bình đẳng giữa các cá nhân đồng thời 
đảm bảo cạnh tranh so với thị trường. 

Năm 2018, mức lương khởi điểm của SASCO cho các nhân viên làm việc tại TP. HCM giữ nguyên ở 
mức 5,8 triệu đồng/tháng, cao gần gấp rưỡi mức lương tối thiểu theo luật định.

CHÊNH LỆCH CÁC MỨC LƯƠNG QUA CÁC NĂM

TP. HỒ CHÍ MINH - VÙNG I PHÚ QUỐC - VÙNG II

2016
3.

10
0.

00
0

5.
80

0.
00

0

2017

3.
50

0.
00

0
5.

80
0.

00
0

2018

3.
98

0.
00

0
5.

80
0.

00
0

2016

3.
10

0.
00

0
5.

70
0.

00
0

2017

3.
32

0.
00

0
6.

30
0.

00
0

2018

3.
53

0.
00

0
6.

50
0.

00
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LƯƠNG VÀ
CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

LƯƠNG VÀ
CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Để tiếp tục duy trì môi trường như kỳ vọng của lớp lao động trẻ, SASCO tăng cường cung cấp các 
đãi ngộ để cải thiện trải nghiệm của nhân viên như: bảo hiểm tai nạn 24/24, du lịch nghỉ mát, tặng 
quà sinh nhật, tặng quà cho lao động nữ trong các dịp 8/3 và 20/10, khen thưởng cho con người 
lao động có thành tích tốt trong học tập, hiếu hỷ cho bản thân và gia đinh người lao động, tổ chức 
tiệc chia tay và tặng quà cùng sổ tiết kiệm cho lao động nghỉ hưu, chính sách đền ơn đáp nghĩa, 
thưởng dịp lễ tết và thành lập công ty. 
Chính sách thai sản:
 
Lao động nữ khi chăm con nhỏ được hưởng chế độ làm việc 7h/ngày, được đào tạo, tập huấn 
những kiến thức, nội dung mới liên quan để có điều kiện thuận lợi nhất trở lại với công việc.
Với thiện chí tạo điều kiện cho công nhân nữ trở lại làm việc, SASCO cam kết giữ vị trí cho 100% 
nhân viên quay lại theo đúng quy định của luật Lao động. 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

An toàn lao động luôn song hành cùng việc bảo đảm các đóng góp bảo hiểm và chế độ cho người 
lao động. Chúng tôi thực hiện đúng những quy định về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp 
cũng như tuyên truyền, phổ biến các chính sách về an toàn lao động đến từng phòng ban. 
Trong năm vừa qua, tại SASCO KHÔNG xảy ra bất kỳ trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, thương 
tích hay tử vong nào, góp phần không nhỏ vào sự ổn định trong vận hành và chất lượng dịch vụ 
của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo danh tiếng cho 

Năm 2018, SASCO đảm bảo 100% cán bộ nhân viên tại SASCO được mua bảo hiểm y tế và khám 
sức khỏe định kỳ hàng năm. Riêng những cán bộ nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm như 
đầu bếp, phụ bếp, tạp vụ, nhân viên pha chế còn được hưởng chế độ khám sức khỏe đặc biệt với 
2 lần/năm.

BÌNH ĐẲNG GIỚI

SASCO tiên phong đi đầu và vinh dự trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam 
nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu cấp độ 2 EDGE MOVE. Chứng chỉ 
được cấp bởi tổ chức uy tín EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ), hiện là 
tiêu chuẩn kinh doanh hàng đầu về bình đẳng giới đã có mặt tại 50 quốc 
gia thịnh vượng trên toàn thế giới. Với cấp độ 2 EDGE MOVE, SASCO được 
ghi nhận đã đạt được sự bình đẳng giới rõ rệt trong nguồn nhân lực, chế 
độ lương, thực hiện một cách hiệu quả chính sách và hành động về bình 
đẳng giới.

Trong nội bộ Công ty, SASCO đảm bảo sự công bằng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như tạo điều kiện để các cán bộ nữ được thực sự tham gia đào 
tạo và công tác chuyên môn. Năm 2018, lao động nữ tại SASCO đã tham gia 17.109 giờ đào tạo, 
chiếm 67,6% tổng số giờ đào tạo của công ty. Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ vào các 
vị trí lãnh đạo được diễn ra bình đẳng và minh bạch. Tới nay, tỷ lệ nhân viên nữ nắm giữ vai trò 
Điều hành và Quản lý trong Công ty chiếm lần lượt 64% và 55%.
Bên cạnh việc đảm bảo bình đẳng giới trong Công ty, SASCO tôn trọng bản sắc riêng của mỗi cá 
nhân, cam kết không phân biệt đối xử về dân tộc, màu da, xuất thân xã hội, tình trạng hôn nhân, 
tình trạng sức khỏe, tín ngưỡng, tôn giáo,…

Tổng số vụ tử vong

Tổng số vụ thương tích

Tổng số giờ làm việc

Tổng số ca mắc
bệnh nghề nghiệp

Tổng số
ngày vắng mặt

Tổng số ngày công bị mất
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TỶ LỆ NHÂN VIÊN THEO GIỚI TÍNH VÀ CẤP BẬC
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LAO ĐỘNG TRẺ EM, LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC HOẶC BẮT BUỘC 

SASCO cam kết nói KHÔNG với hành vi sử dụng 
lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hay bắt 
buộc.
Trong nội bộ, SASCO thực hiện quy trình tuyển 
dụng vô cùng nghiêm ngặt, tuân thủ chặt chẽ 
và chính xác các quy định của pháp luật. Người 
lao động nộp hồ sơ ứng tuyển tại SASCO phải 
có đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm 
quyền. 
Với các nhà cung cấp, SASCO cũng chỉ xây dựng 
mối quan hệ đối tác với những nhà cung cấp là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, tuân 
thủ các quy định pháp luật, cụ thể là Luật Lao động 2012 liên quan đến việc sử dụng lao động là 
trẻ vị thành niên, lao động cưỡng bức hay bắt buộc.

ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ (404)

Để có thể đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng, 
tập thể con người tại SASCO liên tục trau dồi, nâng cao kiến thức 
toàn diện để trở thành người bạn đồng hành trên từng chuyến đi 
cùng khách hàng. 

Nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động nâng cao và phát huy tối đa 
giá trị và tiềm năng bản thân, đồng thời để phát triển tổ chức, năm 
2018 tiếp tục là một năm mà SASCO chú trọng triển khai thường 
xuyên và hiệu quả các hoạt động đào tạo theo lộ trình, từng vị trí 
công việc và phòng ban.  

25.324 giờ
Tổng số giờ đào tạo

22 giờ / năm
Số giờ đào tạo

trung bình một năm
cho từng nhân viên

NAM NỮ

176 147

2018

2017

Số giờ đào tạo  

40

167

8.008

148

526

16.438

64

58

7.991

98

395

11.095

Quản lý

Điều hành

Không điều hành

Quản lý

Điều hành

Không điều hành

Kỹ năng giải 
quyết mâu 

thuẫn và xử lý 
xung đột

Nghệ thuật
gây

thiện cảm
Kỹ năng
quản lý
cảm xúc

Nghệ thuật
giao tiếp trong 

ứng xử với
hành khách

Khóa tập 
huấn Nâng cao 

kỹ năng giao 
tiếp ứng xử
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SASCO
25 NĂM HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Kế hoạch đào tạo tại SASCO được xây dựng một cách khoa học, hiệu quả trên cơ sở các nhu cầu 
thiết thực từ thực tế hoạt động kinh doanh và nhu cầu phát triển năng lực của các cá nhân. Quy 
trình đào tạo tại SASCO được kết hợp giữa đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Điển hình trong đó 
là các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên như khóa tập huấn Nâng cao kỹ năng giao 
tiếp ứng xử cho 1.000 cán bộ, công nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất do SASCO phối hợp với Cảng 
Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức.

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TỪ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG

Hiểu được việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên có liên quan chặt chẽ đến quản trị nguồn 
nhân lực, việc đánh giá định kỳ cho nhân viên tại SASCO được thực hiện một cách nghiêm túc và 
thường xuyên.

Trong năm 2018, 100% cán bộ công nhân viên của SASCO được đánh giá định kỳ hiệu quả công 
việc và phát triển nghề nghiệp. Cụ thể, SASCO đánh giá nhân viên với 3 mục tiêu khác nhau bao 
gồm: mục tiêu hành chính, mục tiêu phát triển, và mục tiêu điều hành.

ĐỐI THOẠI GIỮA CẤP QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN (402)

SASCO - 25 NĂM HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hội thi văn nghệ giữa các đơn vị trong nội bộ Công ty chương 
trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty. SASCO 
cũng mời toàn bộ cán bộ nhân viên đã nghỉ hưu tham dự 
Ngày kỷ niệm 25 năm như một lời tri ân tới những người đã 
đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình phát triển hơn 2 
thập kỷ qua.

SASCO - TÔI YÊU NƠI TÔI LÀM

Lan tỏa tình yêu và niềm tự hào SASCO thông qua cuộc thi 
trên mạng xã hội facebook, thu hút được nhiều chú ý và ủng 
hộ từ cán bộ nhân viên. Cơ cấu giải thưởng được phân bố đều 
giữa các phòng ban và tổ công tác khác nhau. 

MỤC TIÊU HÀNH CHÍNH
Kết quả của việc đánh giá
nhân viên được sử dụng

để đưa ra quyết 

MỤC TIÊU ĐIỀU HÀNH 
Phục vụ  cho việc điều hành

chất lượng của lực lượng lao động 
chung và đánh giá hiệu quả các

hoạt động quản lý nhân lực

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Củng cố các hành vi lao động,
hướng dẫn và khuyến khích
việc cải thiện thái độ
và tác phong làm việc

SASCO duy trì đối thoại định kỳ và cởi mở trong việc truyền đạt, ghi 
nhận ý kiến giữa cấp quản lý và nhân viên trong toàn công ty. 

Trong năm 2018, SASCO đã tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng 
cao tính tương tác giữa Công ty và nhân viên cũng như lan tỏa tinh 
thần SASCO cho toàn thể cán bộ. Một số chương trình nổi trội bao 
gồm:
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SASCO
25 NĂM HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

GIẢI ACV 2018

SASCO đồng tổ chức và tham gia hội thao cùng các đơn vị trong 
Tổng Công ty Cảng HKVN (ACV) trong khuôn khổ Giải ACV 2018. 
Các phòng ban và tổ chức công tác của SASCO tham gia các 
hoạt động kéo co, nhảy bao bố, bóng đá mini, và tham gia thi 
đấu các môn: cầu lông, bida,…

SASCO - NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 28/ 06

Tổ chức tham quan Vietopia cho 300 cán bộ công nhân viên 
và con em cùng tham gia chương trình “Trải nghiệm nghề 
nghiệp”. Hoạt động không những mang lại những khoảnh 
khắc kỷ niệm đáng nhớ nhân ngày Gia đình Việt Nam, mà còn 
là sân chơi lý thú, bổ ích và có tính giáo dục cao.

Với logo thương hiệu là cánh quạt 
hoa, SASCO nguyện là cánh hoa đẹp 
trong kinh doanh và LÀM ĐẸP CHO XÃ 
HỘI trong các hoạt động của mình.

CÁC HOẠT ĐỘNG
TEAMBUILDING

SASCO tổ chức các hoạt động teambuilding kết hợp cùng hội 
thi/ hội trại truyền thống để tổng kết công tác Công đoàn. 
Các chương trình, hội thi, hội trại diễn ra sôi nổi, năng động, 
thể hiện sức trẻ của đội ngũ cán bộ công nhân viên tại SASCO. 
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25 NĂM HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

LAN TỎA SỨC TRẺ

Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động thường niên tại SASCO phối hợp tổ chức với 
các đơn vị trong sân bay Tân Sơn Nhất. Với mục đích hiến máu cứu người, đây là hoạt động lan tỏa 
sức trẻ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của dân tộc. 

NHÂN RỘNG YÊU THƯƠNG

SASCO lan tỏa truyền thống hiếu học tốt đẹp tới 
cộng đồng bằng những nghĩa cử như hàng năm 
đồng hành cùng Hội khuyến học tỉnh Bến Tre 
tổ chức hoạt động khích lệ học sinh trước thềm 
năm học mới, trao tặng hàng trăm suất học bổng 
và phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn 
trong khuôn khổ các chương trình “Ấm áp yêu 
thương”, “Ươm những mầm xanh”, “Học bổng 
Chắp cánh ước mơ năm học 2018-2019” (Báo 
Người Lao động) trên nhiều tỉnh thành khắp cả 
nước.

SASCO tập trung thực hiện các mục tiêu dài hạn, điển hình là an toàn giao thông nông thôn bằng 
dự án xây cầu giao thông nông thôn trong năm 2019 với mong muốn tạo ra những giá trị lâu dài và 
bền vững cho cả cộng đồng.  

Bên cạnh đó, SASCO nhân rộng tình yêu thương qua những hoạt động thăm hỏi, chăm lo các gia 
đình chính sách tại nhiều vùng miền trên tổ quốc, tặng quà cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng của 
chất độc màu da cam, vận đồng quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai trong cơn bão số 8 và số 
9 và trao tận tay chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa,…

VỮNG BƯỚC CÙNG
CỘNG ĐỒNG (413)

Bằng việc thường xuyên thực hiện 
các hoạt động vì cộng đồng một 
cách nghiêm túc và tinh thần trách 
nhiệm cao, SASCO vinh dự nằm 
trong Top 10 phát triển bền vững 
ba năm liên tiếp (2016-2017-2018), 
khối thương mại dịch vụ. 

SASCO tiên phong tham gia các các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và mãnh mẽ khẳng định cam kết 
phát triển bền vững làm kim chỉ nam của chiến lược doanh nghiệp. Với nỗ lực tạo ra nhiều hơn nữa 
các giá trị tích cực trong xã hội, SASCO tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện hướng tới các đối 
tượng như trẻ em, học sinh nghèo hiếu học, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hoàn 
cảnh khó khăn.
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ƯƠM NHỮNG MẦM XANH

HOẠT ĐỘNG TIÊU ĐIỂM:
ƯƠM NHỮNG MẦM XANH

“Với niềm tin trẻ em là mầm non của đất 
nước, SASCO tích cực trao nhiều học bổng cho 
học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, 
trong đó gồm 25 suất tài trợ đến hết lớp 12, 
đồng thời tặng máy vi tính để cải thiện điều 
kiện học tập tài các điểm trường còn thiếu 
thốn. 
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THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG

Bên cạnh niềm tự hào là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên 
nhận chứng chỉ EDGE, SASCO tham gia sáng lập Mạng lưới 
doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng 
phụ nữ (VBCWE) để hướng đến nâng cao vai trò của phụ 
nữ trong cộng đồng doanh nghiệp. SASCO hoạt động tích 
cực nhằm thúc đẩy việc đối xử công bằng với người lao 
động, từ đó tạo nên tiền đề xây dựng một môi trường làm 
việc tốt, tạo động lực cho nhân viên phát huy năng lực và 
gắn bó lâu dài với Công ty.

 

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Không chỉ dừng lại ở nghĩa cử cao đẹp hướng tới các hoàn khó khăn, chúng tôi còn chú trọng tới 
những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đề cao tinh thần uống nước nhớ nguồn đáng quý của dân tộc. 
Cụ thể, SASCO thăm hỏi, tặng quà và phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Bình Trinh 
Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Lâm 
Đồng. Chúng tôi tài trợ toàn bộ mũ và nón cho các chiến sỹ tại xã An Quy, huyện Thạnh Phú, tỉnh 
Bến Tre trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của Học viện Hàng không Việt Nam.
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    VỚI Ý THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỒNG HÀNH 
CÙNG CỘNG ĐỒNG, SASCO NHÂN RỘNG QUY MÔ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN, KÉO DÀI NHỮNG GIÁ 
TRỊ NHÂN ÁI BỀN VỮNG TỚI NHIỀU TỈNH THÀNH TRÊN 
KHẮP CẢ NƯỚC.

Sơn La, Thừa Thiên - 
Huế, Quảng Nam, 

Lâm Đồng
 Tác động tích cực lên cộng 

đồng địa phương.

 Qua hoạt động Tài trợ Ươm 
những mầm xanh, các 
chương trình học bổng qua 
các năm, duy trì học bổng 
học sinh nghèo, hiếu học 
học có thêm điều kiện học 
tập, tiếp thêm nguồn động 
viên, khích lệ phấn đấu, 
vươn lên đạt thành tích cao 
trong học tập, cuộc sống.

 Các chương trình tài trợ áo 
ấm cho trẻ em vùng cao,...

KHÁNH HÒA
 Tác động tích cực, kịp thời 

hỗ trợ đồng bào khắc phục 
thiên tai bão lũ.

 Hỗ trợ học bổng học sinh 
giỏi

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

 Tham gia cùng Báo Người 
Lao Động: Hỗ trợ công nhân 
bị tai nạn lao động; học 
bổng cho con em công 
nhân vệ sinh thành phố.

BẾN TRE
 Duy trì học bổng cho trẻ em 

nghèo, có thêm điều kiện 
để tiếp tục việc học, phấn 
đấu vươn lên.

PHÚ QUỐC
 Tác động tích cực lên cộng 

đồng địa phương, tài trợ 
giáo dục, học bổng, máy vi 
tính.

 Tạo công ăn việc làm cho 
dân địa phương

 Góp phần phát triển kinh tế 
xã hội qua các hoạt động 
sản xuất kinh doanh.
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CÁC HOẠT ĐỘNG
ĐOÀN THANH NIÊN NỔI BẬT

Hội trại truyền thống 2018
“The journey of youth”

kỷ niệm 25 năm thành lập

Vui Tết Trung thu

Ngày hội gia đình 28/ 6

Tặng quà 1/ 6

Cuộc thi viết
nhân ngày 8/ 3

Những Bông hoa
Hạnh phúc

Chào mừng ngày
Phụ Nữ Việt Nam 20/ 10

BẢNG TUÂN THỦ
THEO
CÁC TIÊU CHUẨN
 

Danh mục đối chiếu với tiêu chuẩn báo cáo Thông tư 155

Danh mục đối chiếu với tiêu chuẩn báo cáo GRI



86 87NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH 
Báo cáo phát triển bền vững 2018

SASCO NĂM 2018  
www.sasco.com.vn

TIÊU CHUẨN BÁO CÁO
THÔNG TƯ 155

TIÊU CHUẨN
BÁO CÁO GRI

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN BÁO CÁO THÔNG TƯ 155

STT NỘI DUNG THEO THÔNG TƯ 155

 QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
 Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức 

trong năm
 Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản của sản phẩm và dịch vụ chính của 

tổ chức
 
 TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
 Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp
 Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả
 Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử 

dụng năng lượng tái tạo): báo cáo kết quả của các sáng kiến này
 
 TIÊU THỤ NƯỚC
 Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
 Tỉ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế/tái sử dụng
 
 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ theo luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường
 Tổng số tiền do bị xử phạt không tuân thủ theo luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường
 
 CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
 Số lượng người lao động và mức lương trung bình
 Chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động
 Hoạt động đào tạo người lao động
 Số giờ trung bình đào tạo người lao động
 Các chương trình phát triển kĩ năng và đào tạo học tập liên tục hỗ trợ sự nghiệp
 
 BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG
 Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm 

phục vụ cộng đồng
 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo quy định của UBCKNN
 Số giờ trung bình đào tạo người lao động
 Các chương trình phát triển kĩ năng và đào tạo học tập liên tục hỗ trợ sự nghiệp
 Báo cáo liên quan đối với trách nhiệm với cộng đồng
 Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm 

phục vụ cộng đồng
 
 BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO QUY ĐỊNH CỦA UBCKNN

1

2

3

4

5

6

7

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN BÁO CÁO GRI

NỘI DUNG                                                                         NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO               TRANG

VỀ KINH TẾ         TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG 

GRI 201   Hiệu quả hoạt động kinh tế Tạo dựng giá trị kinh tế 

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ  

GRI 202   Sự hiện diện trên thị trường Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực
  Tạo dựng giá trị kinh tế 

202-1 Tỷ lệ mức lương khởi điểm theo giới tính so với  Lương và các chế độ đãi ngộ 
 mức lương tối thiểu của vùng

202-2 Tỷ lệ thành viên ban lãnh đạo được tuyển dụng từ 
Thúc đẩy nền kinh tế địa phương  mức lương tối thiểu của vùng

GRI 203  Tác động kinh tế gián tiếp Tạo dựng giá trị kinh tế 

203-1 Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ Thúc đẩy nền kinh tế địa phương 

GRI 204  Thông lệ mua sắm Tạo dựng giá trị kinh tế 

204-1 Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương Thúc đẩy nền kinh tế địa phương 

GRI 205   Hoạt động chống tham nhũng Chống tham nhũng 

205-2 Truyền thông đào tạo về các chính sách và quy trình Chống tham nhũng
  chống tham nhũng

205-3 Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp
 xử lý

GRI 206  Hành vi cản trở cạnh tranh Trọn vẹn niềm tin với khách hàng 

206-1 Các chế tài đối với hành vi cản trở cạnh tranh, 
Cạnh tranh bền vững  thực hành độc quyền và chống độc quyền

VỀ MÔI TRƯỜNG

GRI 302  Tiêu thụ năng lượng Giảm thiểu tiêu thụ nước và năng lượng 

302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức  

GRI 303  Tiêu thụ nước trong tổ chức  

303-1 Lượng nước đầu vào theo nguồn  

GRI 307  Tuân thủ về môi trường Tuân thủ pháp luật về môi trường 

307-1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về
 môi trường
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TIÊU CHUẨN BÁO CÁO
THÔNG TƯ 155

TIÊU CHUẨN
BÁO CÁO GRI

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN BÁO CÁO GRI

NỘI DUNG          NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO              TRANG

VỀ KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG 

GRI 406 Không phân biệt đối xử Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

406-1 Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động  Bình đẳng giới
 khắc phục đã thực hiện

GRI 407 Tự do lập hội/ Quyền tham gia công đoàn Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

407-1
 Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền  

Đối thoại giữa cấp quản lý và nhân viên tự do lập hội/ quyền tham gia công đoàn và
 thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro

GRI 408 Lao động trẻ em Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực 

408-1 Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về 

Bình đẳng giới  
  các vụ việc lao động trẻ em

GRI 409 Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc  

409-1 Các hoạt động và các nhà cung cấp có rủi ro đáng kể
 về các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

GRI 413 Cộng đồng địa phương Vững bước cùng cộng đồng 

413-1
 Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng 

Vững bước cùng cộng đồng
 địa phương, đánh giá tác động và các chương trình
 phát triển

413-2 Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn và
 thực tế đáng kể với cộng đồng địa phương

GRI 416 Sức khỏe và an toàn khách hàng Trọn vẹn niềm tin với khách hàng 

416-2 Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động Đảm bảo chất lượng sản phẩm
 về sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ

GRI 417 Tiếp thị và nhãn hiệu Trọn vẹn niềm tin với khách hàng 

417-1 Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm 

Tiếp thị và nhãn hiệu

  và dịch vụ

417-2 Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin
 và nhãn hiệu của sản phẩm và dịch vụ

417-3 Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến
 truyền thông tiếp thị

GRI 418 Quyền bảo mật thông tin khách hàng Trọn vẹn niềm tin với khách hàng 

418-1 Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật Quyền bảo mật thông tin khách hàng 
 thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng

GRI 419 Tuân thủ về kinh tế xã hội 

Minh bạch trong kinh doanh

 

419-1 Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong
 lĩnh vực kinh tế và xã hội

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN BÁO CÁO GRI

NỘI DUNG                                                                          NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO TRANG

VỀ XÃ HỘI

GRI 401 Việc làm Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc Việc làm

401-2 Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không 
Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời

401-3 Nghỉ thai sản 

GRI 402 Mối quan hệ lao động/ quản lý Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

402-1 Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong Đối thoại giữa cấp quản lý và nhân viên
  hoạt động

GRI 403 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

403-1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

403-2 Xác định nguy cơ, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn 

403-3 Các dịch vụ bảo đảm sức khỏe nghề nghiệp 

403-4 Sự tham gia của người lao động, tham vấn và trao đổi
 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

403-5 Người lao động được đào tạo về an toàn và sức khỏe
 nghề nghiệp

403-6 Nâng cao sức khỏe người lao động 

403-7
 Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động của an toàn

 và sức khỏe nghề nghiệp liên hệ tới mối quan hệ với
 kinh doanh

403-8
 Người lao động được bao gồm trong hệ thống quản lý

 an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

403-9 Các chấn thương liên quan đến nghề nghiệp 

403-10 Bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp 

GRI 404 Giáo dục và đào tạo Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên 

Đào tạo và đánh giá404-2 Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và
 chương trình hỗ trợ chuyển tiếp

404-3 TỶ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ
 hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp

GRI 405 Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng Nền tảng xây dựng giá trị nguồn nhân lực

405-1 Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên 
Bình đẳng giới

 

405-2 Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới 


