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BAO CÁO KÉT QUÀ THYC HIEN CÁC NHIÆM Vr CÔNG ÍCH 
VA TRÁCH NHIÆM XÄ HOI N�M 2020 

L. MOT SÓ CHI TIÊU VÈ NHIÆM Vr cÔNG ÍCH: Không có 

II. TRÅCH NHIÆM X� HOI CÚA DOANH NGHI�P 

1.Trách nhiÇm bào vÇ môi truong: 
Công ty luôn chú trong �ên công tác bào vÇ môi truòng vâ thuóng xuyen quán 

triet dên nguoi lao dÙng. 

2.Trách nhiÇm �óng góp cho cÙng dông x� hÙi: 

Công ty thuc hiÇn và tham gia dây �u các ho¡t �Ùng nhân �¡o.. nhu ùng hÙ quï* 
Vi biên �ão ViÇt Nam" và üng hÙ �ông bào miên trung bË ånh huÛng bÛi lk låt. 

3.Trách nhiÇm vÛi nhà cung câap: 
Duy tri quan hÇ hãp tác tôt vÛi các nhà cung câp nh�m thuc hiÇn tôt dËch vå các 

dich vu sau bán hàng và tích cåc phàn hôi nhïng dóng góp và ý kiên cça khách 
hàng nhäm góp phân nâng cao chât luçng sån phâm, hàng hóa và dich vu. 

4. Trách nhiÇm bào dàm loi ích và an toàn cho nguòi tiêu dùng: 

Cong ty luôn thåc hiên tôt chính sách bào hành, bão tri các sån phâm hàng hóa là 
công cu hô trã cho khách hàng. Công ty có chính sách ch�m sóc khách hàng và luôn 
quan tâm ý kiên phàn ånh khách hàng nhäm duy trì �âm bào ôn �Ënh chât luong 

dËch vs. 
5. Trách nhiÇm �äm bào loi ích cho nguÝi lao �Ùng trong doanh nghiÇp: 

Cong ty quan tâm �úng múc dên �Ýi sông và thu nhp và luôn bào �am quyên và 
lgi ích hop pháp cça nguoi lao �Ùng. Do vây, nÙi bÙ luôn �oàn kêt không có tranh 

chap lao dÙng xày ra. H�ng n�m, công ty tô chéc cho nguoi lao �Ùng �i nghi mát. 
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