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Tư duy bền vững. Hành động trách nhiệm.
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Về báo cáo này và mục đích của nó
Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2021 của BAT Việt Nam đánh dấu kỷ niệm chặng đường 27 năm của chúng tôi. 
Tài liệu này cung cấp một tầm nhìn chiến lược với các tiêu chuẩn và mục tiêu rõ ràng, đồng thời đưa ra một bức 
tranh toàn cảnh về các hoạt động phát triển bền vững và thành tích của chúng tôi. Các mục tiêu của chúng tôi 
luôn thống nhất với mục tiêu của Tập đoàn và hưởng ứng theo mục tiêu chung của Chính phủ, đó là tham gia 
cùng cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp vào Chương trình Nghị sự Quốc gia về Phát triển Bền vững 2030 và 
tiếp tục tạo ra giá trị chung cho các bên liên quan.
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Hành động có trách 
nhiệm và với tính chính 
trực trong mọi việc chính 
là nền tảng giúp củng cố 
cách tiếp cận, hình thành 
văn hóa và các giá trị cốt 
lõi của công ty.

Chào các bạn,
Chào mừng đến với báo cáo  
Phát triển Bền vững đầu tiên của 
BAT Việt Nam!

Trong suốt quá trình hình thành 
và phát triển 27 năm qua, BAT 
Việt Nam đã trở thành một trong 
các công ty quốc tế thành công ở 
trong nước nhờ việc duy trì và thực 
hiện các cam kết hướng tới phát 
triển bền vững, được minh chứng 
qua những tiến triển đáng kể 
trong từng lĩnh vực về Môi trường, 
Xã hội, Quản trị (ESG).

Chuyển đổi vì  
Một Ngày mai Tốt đẹp hơn
Trong toàn Tập đoàn, BAT đang 
chuyển đổi hoạt động kinh doanh 
của mình với mục đích hàng đầu 
là xây dựng Một Ngày mai Tốt đẹp 
hơn thông qua việc giảm thiểu 
các tác động đến sức khỏe. Qua 
đó, chúng tôi không ngừng tạo 
ra những giá trị chung. BAT đang 
chuyển đổi: tạo ra những dòng sản 
phẩm mới, với sự hỗ trợ của khoa 
học, mang lại cho người tiêu dùng 
trưởng thành những sự lựa chọn ít 
rủi ro* hơn.

Đồng thời, BAT cam kết luôn đặt 
phát triển bền vững lên hàng đầu 
và trọng tâm trong mọi việc mình 
làm - xuất sắc trong quản lý môi 
trường, đóng góp tích cực cho xã 
hội và thúc đẩy quản trị doanh 
nghiệp.

BAT Việt Nam theo đuổi triết lý 
về phát triển bền vững được lồng 
ghép trong chương trình chung 
của Tập đoàn. Chúng tôi không 
ngừng nỗ lực để tạo ra các giá 
trị chung cho tất cả các bên liên 
quan: cho nông dân trong chuỗi 
cung ứng của chúng tôi thông qua 
việc đầu tư ở các khu vực trồng 
lá ổn định và hỗ trợ nâng cao thu 
nhập và sinh kế; cho nhân viên 
thông qua việc tạo ra và duy trì 
một nơi làm việc an toàn, một môi 
trường năng động và giàu ý nghĩa.

Hành động có trách nhiệm và với 
tính chính trực trong mọi việc 
chính là nền tảng giúp củng cố 
cách tiếp cận, hình thành văn hóa 
và các giá trị cốt lõi của công ty. 
Chúng tôi coi việc thúc đẩy quản 
trị là một yếu tố chủ chốt để phát 
triển kinh doanh bền vững và lâu 
dài. Các giá trị cốt lõi của BAT trên 
toàn cầu là mạnh mẽ, nhanh nhẹn, 

Thông điệp của Tổng Giám đốc

BAT cam kết luôn đặt 
phát triển bền vững lên 
hàng đầu và trọng tâm 
trong mọi việc mình làm 
- xuất sắc trong quản lý 
môi trường, đóng góp tích 
cực cho xã hội và thúc đẩy 
quản trị doanh nghiệp.

Chúng tôi không 
ngừng nỗ lực để tạo ra 
các giá trị chung cho tất 
cả các bên liên quan.

(*) Dựa trên sức thuyết phục của bằng chứng và giả định chuyển đổi hoàn toàn từ hút 
thuốc lá. Những sản phẩm này không phải không có rủi ro và không gây nghiện.
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trao quyền, trách nhiệm và đa 
dạng. Các giá trị này giúp tạo nên 
văn hóa doanh nghiệp phù hợp 
cho tương lai tại BAT Việt Nam.  

Trong quá trình chuyển đổi của 
BAT tại Việt Nam, chúng tôi luôn 
hài hòa các hành động của mình 
với các mục tiêu phát triển bền 
vững chung của Tập đoàn và đặt 
yếu tố con người lên hàng đầu và 
trung tâm trong hành trình phát 
triển. Điều này sẽ cho phép chúng 
tôi giữ được những mục tiêu tham 
vọng của mình và có những tiến 
triển trong việc chinh phục các 
mục tiêu này.

Hành trình vượt qua  
đại dịch
Trong năm 2021, cũng như các 
công ty khác, BAT Việt Nam trải 
qua nhiều thách thức bởi đại dịch, 
như việc gián đoạn chuỗi cung 
ứng và sản xuất, tác động đến sức 
khỏe và an toàn của nhân viên, 
khó khăn trong tiếp cận vắc-xin 
COVID-19 và chi phí tăng cao.

Bất chấp các khó khăn ấy, chúng 
tôi vẫn kiên định trong hoạt động 
sản xuất và đã vượt qua các thách 
thức với sự đoàn kết của cả tập 
thể, tuân thủ mô hình “ba tại chỗ” 
- một mô hình được nhà nước đề 
xướng và khuyến khích cũng như 
được nhiều công ty ở Việt Nam 
áp dụng, nhằm ổn định sản xuất, 
đảm bảo an toàn và thu nhập cho 
người lao động trong suốt thời 
gian diễn ra dịch bệnh. Sự đoàn 
kết và quyết tâm của đội ngũ nhân 
viên cùng nhau vượt qua đại dịch 
đã tạo ra một môi trường làm việc 
“ba tại chỗ” đầy tích cực và lạc 
quan. Các giá trị trong văn hóa của 
BAT đã được thể hiện rõ rệt, được 
nuôi dưỡng bằng việc duy trì, tăng 
cường sự gắn kết và phát triển của 
nhân viên bất chấp các thách thức 
từ đại dịch.

Tôi cảm kích trước sự đóng góp 
của từng thành viên trong công 
ty, để cùng nhau chúng tôi đã 

đạt được những kết quả tuyệt vời 
trong năm 2021, mặc cho đây là 
một năm đầy thử thách.

Các mục tiêu của chúng tôi 
ở Việt Nam
Giai đoạn bất ổn nhất của đại dịch 
đã dần đến hồi kết. Hiện tại là thời 
điểm để chúng tôi bứt phá và đẩy 
mạnh các mục tiêu ESG của mình.

Thông qua các hoạt động đã được 
BAT Việt Nam thực hiện, chúng tôi 
tiếp tục giảm thiểu các tác động 
lên môi trường và chuyển đổi để 
hướng tới mô hình kinh tế tuần 
hoàn. Các chương trình quản lý 
hiệu quả việc sử dụng nước và 
năng lượng là một trong các câu 
chuyện nổi bật trong năm 2021,  
qua đó cho thấy một tương lai đầy 
hứa hẹn cho các mục tiêu và tham 
vọng về phát triển bền vững của 
chúng tôi.

Chúng tôi đặt ra các mục tiêu về 
quản lý môi trường vào năm 2025, 
bao gồm nâng tỷ lệ năng lượng 
tái tạo lên 30% trong tổng năng 
lượng sử dụng, tái sử dụng 35% 
lượng nước, đảm bảo không có 
phá rừng và thực hiện các hoạt 
động trồng rừng bảo tồn (net zero 
deforestation)*. Chúng tôi cam kết 
mang lại sinh kế tốt hơn cho tất 
cả các nông dân trong chuỗi cung 
ứng của mình, và tiếp tục duy trì 
100% không có rác thải chôn lấp tại  
các nhà máy sản xuất của BAT, duy 
trì thành quả không tai nạn lao 
động trong toàn công ty, và tuân 
thủ 100% Chuẩn mực Đạo đức 
Kinh doanh (SoBC) của công ty. 
Đây chính là các cam kết ESG của 
chúng tôi trong những năm tới.

Cuối cùng nhưng cũng không kém 
phần quan trọng, các mục tiêu 
phát triển bền vững của BAT Việt 
Nam sẽ luôn song hành, hài hòa 
với các mục tiêu chung của Tập 
đoàn và Chính phủ Việt Nam, để 
cùng với cộng đồng doanh nghiệp 
đóng góp cho Chương trình Nghị 
sự Quốc gia về Phát triển Bền 

Các mục tiêu phát 
triển bền vững của BAT 
Việt Nam sẽ luôn song 
hành, hài hòa với các mục 
tiêu chung của Tập đoàn 
và Chính phủ Việt Nam, để 
cùng với cộng đồng doanh 
nghiệp đóng góp cho 
Chương trình Nghị sự Quốc 
gia về Phát triển Bền vững 
2030 theo 17 Mục tiêu Phát 
triển Bền vững (SDG) của 
Liên Hợp Quốc.

Thông điệp của Tổng Giám đốc

Tôi cảm kích trước sự 
đóng góp của từng thành 
viên trong công ty, để cùng 
nhau chúng tôi đã đạt 
được những kết quả tuyệt 
vời trong năm 2021, mặc 
cho đây là một năm đầy 
thử thách.

vững 2030 theo 17 Mục tiêu Phát 
triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp 
Quốc. Để thấy rõ hơn về sự đóng 
góp của BAT Việt Nam vào SDG, 
hãy xem trang 14. Những cam kết 
này được hỗ trợ bởi các mục tiêu rõ 
ràng và đo lường được trong từng 
lĩnh vực, được đề cập chi tiết trong 
Lộ trình ESG ở trang 11.

Tôi hy vọng bản báo cáo chi tiết và 
minh bạch này sẽ mang lại cho các 
bạn một cái nhìn sâu hơn về các 
hoạt động phát triển bền vững của 
chúng tôi.

DANIEL HSU
Tổng Giám đốc

(*) Net zero deforestation là khái niệm rừng thay thế ở một khu vực nhất định với điều kiện là một diện tích rừng tương đương hoặc lớn 
hơn phải được trồng thay thế để bù vào diện tích rừng bị mất đi do các hoạt động kinh tế hay sản xuất 
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Sau 27 năm hình thành và phát 
triển ở Việt Nam, BAT Việt Nam đã 
trở thành một trong những công 
ty đa quốc gia hàng đầu trong 
Ngành hàng tiêu dùng nhanh 
(FMCG) ở Việt Nam. Ngày nay, BAT 
là một trong những công ty quốc 
tế thành công nhất ở Việt Nam. 
Với các giá trị cốt lõi đến từ Tập 

đoàn: mạnh mẽ, nhanh nhẹn, trao 
quyền, trách nhiệm và đa dạng, 
BAT Việt Nam trao quyền cho nhân 
viên, nuôi dưỡng một môi trường 
làm việc năng động và tưởng 
thưởng, và tiếp tục tạo ra các giá 
trị lâu dài cho các bên liên quan tại 
Việt Nam.
Mục tiêu của chúng tôi đã được 

minh chứng rõ nhất bởi chính các 
giá trị mà chúng tôi tạo ra cho 
các bên liên quan của mình. Đây 
là những nền móng vững chắc 
để chúng tôi tiếp tục phát triển, 
hướng đến một tương lai bền 
vững hơn, đặt tính bền vững hàng 
đầu và trọng tâm trong mọi hành 
động của công ty.

Giới thiệu sơ lược về BAT Việt Nam

KHÔNG  
rác thải chôn lấp tại cả 
hai nhà máy liên doanh 

của chúng tôi kể từ  
tháng 4 năm 2021

Hơn 100.000 
người thụ hưởng từ các 

hoạt động cộng đồng của 
chúng tôi trong năm  

2020 & 2021

100%  
nhân viên hoàn thành  

ký cam kết và đào tạo về 
Chuẩn mực Đạo đức Kinh 

doanh (SoBC) nâng SoBC trở 
thành văn hóa đặc trưng đáng 

tự hào của BAT Việt Nam

Một trong các nhà máy 
chế biến sợi thuốc lá 

HIỆN ĐẠI NHẤT  
của BAT toàn cầu

12 năm  
không có tai nạn

TOP 100  
Doanh nghiệp Phát triển  

Bền vững tại Việt Nam 
năm 2017, 2018, 2021
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Hành trình  27 năm 

BAT bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ tháng 10 năm 
1994 và vẫn đang là một trong những tập đoàn đa quốc 
gia FMCG hàng đầu hơn 27 năm qua. Đáng chú ý là, các 
thương hiệu của BAT đã có mặt và được nhiều người 
biết đến từ trước khi công ty chính thức hoạt động tại 
Việt Nam, thông qua các giao dịch li-xăng quan trọng 
giữa BAT và các nhà máy lớn của Tổng công ty Thuốc lá 
Việt Nam (Vinataba) - doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất 
Việt Nam trong ngành và các đối tác khác như Tổng 
Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Khánh Việt.

Năm 2001, BAT thiết lập quan hệ đối tác với Vinataba, thông 
qua công ty liên doanh trị giá 40 triệu USD tên là British 
American Tobacco-Vinataba Joint Venture (BAT-Vinataba 
JV), với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến sợi thuốc 
lá. Đây là công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài đầu 
tiên tại Việt Nam trong ngành thuốc lá, có thời hạn hoạt 
động là 50 năm, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Tập 
đoàn BAT đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Cũng trong năm 2001, văn phòng đại diện của BAT 
Marketing Singapore Pte Ltd được thành lập tại Thành phố 
Hồ Chí Minh để tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị 
trường cũng như kết nối với các doanh nghiệp địa phương 
tại Việt Nam.

1994

2001

2004

2011

Năm 2004, Công ty liên doanh BAT-Vinataba chính thức 
vận hành nhà máy thuốc lá tại Đồng Nai để cung cấp sợi 
thuốc lá cho Vinataba và các nhà máy khác. Đây được công 
nhận là một trong những nhà máy chế biến sợi thuốc lá 
hiện đại nhất của BAT toàn cầu.

BAT đã tiến hành thử nghiệm và đăng ký các giống lai 
mới trên các vùng trồng lá, giúp nâng cao năng suất - yếu 
tố chính để tăng thu nhập cho nông dân. Mở rộng diện 
tích áp dụng các giống lai có năng suất cao như CSC07 và  
PVH51 là nhân tố chính để nâng cao năng suất.

của chúng tôi ở Việt Nam
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Năm 2014, BAT thiết lập quan hệ đối tác thứ hai với 
Vinataba bằng việc thành lập Công ty TNHH liên doanh 
VINA-BAT để sản xuất thuốc lá điếu.

Tháng 10/2016, BAT và Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 
(CNS) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác thành 
công tại Việt Nam.

2014

2016

2017

2018

Với những đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội của địa 
phương, đặc biệt là ngành thuốc lá, BAT và các đơn vị liên 
doanh tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công 
Thương, Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

Dự án sản xuất cây giống trong nhà kính đã được khởi 
động. Chương trình đã giúp nâng cao chất lượng cây giống 
với tỷ lệ sống tăng lên 90%, cây trồng đồng đều. Dự án 
đóng góp đáng kể vào các mục tiêu ESG chung của BAT 
Việt Nam thông qua việc giảm sử dụng nước và hóa chất 
nông nghiệp, ứng dụng công nghệ, giảm ngày công lao 
động, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

BAT Việt Nam lần đầu tiên vinh dự lọt vào danh sách 100 
Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hội đồng Doanh 
nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VCCI - VBCSD) 
xếp hạng.

Năm thứ hai BAT Việt Nam được vinh danh trong danh 
sách 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam do 
VCCI - VBCSD xếp hạng.

Hành trình 27 năm của chúng tôi ở Việt Nam
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BAT Việt Nam lần đầu tiên đạt giải thưởng Nhà tuyển dụng 
hàng đầu.

Khởi động dự án máy bay phun thuốc không người lái để 
bảo vệ nông dân khỏi tiếp xúc với các Hóa chất Bảo vệ Thực 
vật (CPA). Dự án không chỉ mang lại điều kiện lao động an 
toàn hơn cho nông dân mà còn giúp tăng hiệu quả và cân 
bằng hóa chất nông nghiệp trên cây trồng bằng cách giảm 
sử dụng hóa chất nông nghiệp và chi phí lao động.

Liên doanh BAT-Vinataba được Tập đoàn trao tặng giải thưởng 
an toàn lao động ghi nhận 10 năm Không xảy ra tai nạn.

Dự án Lò sấy tự động (Loose-Leaf Barn) đã được triển khai 
thành công với tham vọng giảm thiểu nhiên liệu đốt cũng 
như phát thải khí nhà kính (GHG) và cải thiện chất lượng 
lá sau khi sấy. Với công suất và hiệu quả tốt hơn, dự án này 
cung cấp một quy trình sấy an toàn hơn và trực tiếp giảm 
lao động thu gom, tiêu thụ gỗ và chất thải.

Chương trình Quản lý Nông nghiệp Bền vững (FSM) tăng 
cường giám sát trang trại với hệ thống kỹ thuật số mới 
bằng cách theo dõi các vấn đề có thể xảy ra như quyền con 
người, xử lý nhiên liệu và trồng rừng, sức khỏe và an toàn 
để nhanh chóng khắc phục.

2019

2020

2021 Năm thứ ba BAT được vinh danh trong danh sách 100 
Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam do VCCI - VBCSD xếp hạng.

BAT Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp 
Trách nhiệm Châu Á (AREA) năm 2021 cho hai hạng mục: 
Đầu tư vào Con người và Quản trị Doanh nghiệp.

Cả hai nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại tỉnh Đồng Nai 
và VINA-BAT tại TP.HCM đạt được mục tiêu không có rác 
thải chôn lấp.

Hành trình 27 năm của chúng tôi ở Việt Nam
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Tại BAT, Phát triển Bền vững là một phần không thể thiếu trong chiến lược và sứ mệnh 
xây dựng Một Ngày mai Tốt đẹp hơn của Tập đoàn. Sứ mệnh này được phản ánh rõ nhất 
thông qua cam kết giảm thiểu các tác động đến sức khỏe. Và cam kết này được hỗ trợ 
mạnh mẽ thông qua việc thực thi xuất sắc các ưu tiên trong 3 lĩnh vực: Môi trường, Xã hội 
và Quản trị (ESG).

Chương trình Bền vững của Tập đoàn BAT

Giảm thiểu tác động đến SỨC KHỎE

Tạo giá trị chia sẻ cho

Người tiêu dùng Nhân viên Xã hội Các bên liên quan

Xuất sắc  
trong quản lý 
MÔI TRƯỜNG

Đem đến  
tác động XÃ HỘI 

tích cực

Thúc đẩy 
QUẢN TRỊ 

doanh nghiệp

Khoa học đẳng cấp 
thế giới

Lựa chọn của 
người tiêu dùng

Các tiêu chuẩn 
& quy định

Đạo đức kinh doanh

Tiếp thị có trách nhiệm

Quy định & chính sách 
gắn kết

Biến đổi khí hậu

Rác thải

Nước

Đa dạng sinh học & 
trồng rừng

Kế sinh nhai của nông dân

Quyền con người

Sức khỏe & an toàn

Con người & văn hóa
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Lộ trình ESG 

Theo dõi tiến độ của BAT Việt Nam

Các mục tiêu của BAT Việt Nam về phát triển bền vững luôn song hành & hài hòa với 
các mục tiêu chung của Chính phủ, để cùng với cộng đồng doanh nghiệp đóng góp cho 
Chương trình Nghị sự Quốc gia về Phát triển Bền vững 2030 theo 17 Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc. Cam kết này của chúng tôi được hỗ trợ bởi các mục 
tiêu rõ ràng, cụ thể và đo lường được trong từng lĩnh vực, như được đề cập chi tiết trong 
Lộ trình ESG dưới đây.

Đúng tiến độ hoặc đạt mục tiêu    Cần tăng tốc    Hoạt động trọng tâm xuyên suốt 

Chủ đề ESG Mục tiêu của Tập đoàn BAT Mục tiêu của BAT Việt Nam Thước đo 2021 2020 2019 Trạng 
thái

Phạm vi báo cáo 
2021 của BAT  

Việt Nam

Thời gian dữ liệu 
của báo cáo BAT 

Việt Nam 2021

Biến đổi 
khí hậu

Phát thải ròng bằng 0  
Đạt được trung hòa carbon 
(nhóm 1 & 2) vào năm 2030 
và không có phát thải trong 
toàn bộ chuỗi giá trị của Tập 
đoàn vào năm 2050

Trung hòa Carbon 
Đạt được trung hòa carbon 
(nhóm 1 & 2) vào năm 2030  

Tổng lượng phát thải CO2e 
nhóm 1 & 2 (nghìn tấn)

3.414 2.910 3.459

Nhà máy liên 
doanh BAT-
Vinataba và văn 
phòng đại diện 

01/12/2020 đến 
30/11/2021

Lượng phát thải CO2e nhóm 
1 (nghìn tấn) 618 632 652

Lượng phát thải CO2e nhóm 
2 (nghìn tấn) 2.796 2.279 2.807

30% tổng năng lượng là từ 
các nguồn tái tạo vào năm 
2025

30% tổng năng lượng là từ 
các nguồn tái tạo vào năm 
2025

Tổng năng lượng sử dụng (GJ) 36.437 36.112 36.412

Năng lượng tái tạo sử dụng (GJ) 9.638 28 0

% Năng lượng tái tạo được 
sử dụng trong tổng năng 
lượng sử dụng

26,45% 0,08% 0,00%

Rác thải Giảm 15% tổng lượng rác 
thải ra vào năm 2025 (so với 
năm 2017)

Giảm 15% tổng lượng rác 
thải ra vào năm 2025 (so với 
năm 2017)

Lượng rác thải ra (tấn)
1.927 1.818 1.838

100% các nhà máy sản xuất 
không có rác thải chôn lấp 
vào năm 2025

Không có rác thải chôn lấp 
tại các nhà máy sản xuất

Lượng rác thải chôn lấp (tấn) 0,18 3,30 4,88

Lượng rác thải chôn lấp từ 
các nhà máy sản xuất (tấn) 0,00 3,14 4,70

Mỗi năm tái chế ít nhất 95% 
tổng lượng rác thải ra từ các 
hoạt động sản xuất trực tiếp

Mỗi năm tái chế ít nhất 95% 
tổng lượng rác thải ra từ các 
hoạt động sản xuất trực tiếp

% rác thải được tái chế
99,76% 99,64% 99,68%

Nước Giảm 35% tổng lượng nước 
sử dụng từ nguồn vào năm 
2025 (so với năm 2017)

Giảm 35% tổng lượng nước 
sử dụng từ nguồn vào năm 
2025 (so với năm 2017)

Lượng nước sử dụng từ 
nguồn (mét khối) 22.941 23.444 23.861

Tăng 35% lượng nước được 
tái chế vào năm 2025 

% lượng nước tái chế 28,81% 26,86% 25,76%

Đa dạng  
sinh học & 
trồng rừng

Net zero deforestation vào 
năm 2025
Hướng đến mục tiêu không 
có phá rừng tại các khu vực 
rừng được quản lý trong 
chuỗi cung ứng của BAT & 
đạt được chỉ số tác động tích 
cực (net positive impact) đối 
với rừng trong chuỗi cung 
ứng của mình

Net zero deforestation vào 
năm 2025
Hướng đến mục tiêu không 
có phá rừng tại các khu vực 
rừng được quản lý trong 
chuỗi cung ứng của BAT tại 
Việt Nam & đạt được chỉ số 
tác động tích cực (net positive 
impact) đối với rừng trong 
chuỗi cung ứng của mình

% nguồn cung ứng củi để 
sấy lá thuốc được sử dụng 
bởi các nông dân trong 
chuỗi cung ứng của công ty 
là từ các nguồn cung ứng 
bền vững

100% 100% 100%

1.692 nông dân 
trong chuỗi 
cung ứng thuốc 
lá của BAT Việt 
Nam tính đến 
năm 2021

Tháng 10/2020 
đến tháng 6/2021 
(theo thời gian 
của mùa vụ)

Sinh kế  
của nông dân

Sinh kế cho nông dân
Cam kết mang lại sinh kế 
tốt hơn cho tất cả nông dân 
trong chuỗi cung ứng thuốc 
lá của chúng tôi

Sinh kế cho nông dân
Cam kết mang lại sinh kế 
tốt hơn cho tất cả nông dân 
trong chuỗi cung ứng thuốc 
lá của chúng tôi

Năng suất trung bình (kg/ 
héc ta) 2.984 2.928 N/A

1.692 nông dân 
trong chuỗi 
cung ứng thuốc 
lá của BAT Việt 
Nam tính đến 
năm 2021

Tháng 10/2020 
đến tháng 6/2021 
(theo thời gian 
của mùa vụ)% nông dân trồng lá thuốc 

được báo cáo có trồng các 
loại cây khác để làm thực 
phẩm hoặc làm nguồn thu 
nhập bổ sung

88 91 N/A

Quyền con 
người

Không có lao động trẻ em 
Hướng đến mục tiêu không 
có lao động trẻ em trong 
chuỗi cung ứng thuốc lá vào 
năm 2025

Không có lao động trẻ em 
Hướng đến mục tiêu không 
có lao động trẻ em trong 
chuỗi cung ứng thuốc lá 
hàng năm

% các nông trại phát hiện có 
lao động trẻ em

0 0 0

Sức khỏe  
& an toàn

Không tai nạn lao động
Hướng đến không tai nạn 
trong toàn Tập đoàn mỗi 
năm

Không tai nạn lao động
Hướng đến không tai nạn 
trong toàn công ty mỗi năm

Số tai nạn nghề nghiệp dẫn 
đến thiệt mạng, thương 
vong và số ngày làm việc  
bị mất 0 0 0

Nhà máy liên 
doanh BAT- 
Vinataba, nhà 
máy liên doanh  
VINA-BAT và văn 
phòng đại diện

01/12/2020 đến 
30/11/2021

Con người 
& văn hóa

45% vào năm 2025
Tăng tỉ lệ nữ trong vai trò 
quản lý lên 45%

45% vào năm 2025
Tăng tỉ lệ nữ trong vai trò 
quản lý lên 45%

% tỉ lệ nữ trong vai trò 
quản lý 39 42 N/A

Tất cả các nhân 
viên thường trực 
cấp bậc G34 
trở lên

01/12/2020 đến 
30/11/2021

Đạo đức  
kinh doanh

Hướng đến mục tiêu 100% 
tuân thủ đầy đủ theo Chuẩn 
mực Đạo đức Kinh doanh 
(SoBC)

Hướng đến mục tiêu 100% 
tuân thủ đầy đủ theo Chuẩn 
mực Đạo đức Kinh doanh 
(SoBC)

% tuân thủ

100 100 100

Tất cả nhân viên, 
bao gồm nhân 
viên ký hợp đồng 
với bên thứ ba

01/01/2021 đến 
31/12/2021

Tiếp thị có 
trách nhiệm

Hướng đến mục tiêu 100% 
tuân thủ đầy đủ các quy định 
về Ngăn chặn Tiếp cận Vị 
Thành niên (YAP) 

Hướng đến mục tiêu 100% 
tuân thủ đầy đủ các quy định 
về Ngăn chặn Tiếp cận Vị 
Thành niên (YAP)

% tuân thủ

100 100 100

Tất cả nhân viên, 
bao gồm nhân 
viên ký hợp đồng 
với bên thứ ba

01/01/2021 đến 
31/12/2021
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Tạo ra giá trị chung
Các hoạt động ESG của BAT Việt Nam tạo ra các giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, 
nhân viên, xã hội, ngành hàng và Chính phủ Việt Nam.

Giá trị tạo ra 
cho người 
tiêu dùng

Giá trị tạo ra  
cho nhân viên

 ◆ Các thương hiệu và sản phẩm mà họ tin tưởng được sản xuất 
theo tiêu chuẩn và chất lượng cao

 ◆ Không ngừng tìm kiếm và tìm hiểu về các giải pháp thay thế đã 
được chứng minh khoa học có tiềm năng giảm thiểu rủi ro*

 ◆ Tiếp thị có trách nhiệm, không nhắm đến giới trẻ, tuân thủ 100% 
các quy định của chương trình Ngăn chặn Tiếp cận Vị Thành niên 
và các Nguyên tắc Tiếp thị Quốc tế 

 ◆ Một nơi làm việc đa dạng và hòa nhập, đối xử bình đẳng với tất 
cả mọi người

 ◆ Cơ hội cho một sự nghiệp xứng đáng thông qua việc nuôi 
dưỡng và đầu tư vào con người

 ◆ Một nơi làm việc năng động, đầy cảm hứng và an toàn, coi 
trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên và lắng nghe 
tiếng nói của họ

 ◆ Tự hào khi làm việc cho một công ty nghiêm túc với các trách 
nhiệm của mình và luôn nhấn mạnh: Thực hiện công việc với 
tính chính trực

(*) Dựa trên sức thuyết phục của bằng chứng và giả định chuyển đổi hoàn toàn từ hút thuốc lá. Những sản phẩm này không phải 
không có rủi ro và không gây nghiện.
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 ◆ Giảm thiểu tác động lên môi 
trường, tăng cường sức bền bỉ 
trước biến đổi khí hậu, bảo vệ và 
giữ gìn tài nguyên thiên nhiên

 ◆ Hỗ trợ và cải thiện sinh kế cho 
nông dân và cộng đồng

 ◆ Nâng tiêu chuẩn và cải thiện 
điều kiện làm việc cho nhân 
viên trong chuỗi cung ứng của 
chúng tôi

Tạo ra giá trị chung

Giá trị tạo ra 
cho xã hội

 ◆ Đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam

 ◆ Bảo vệ ngành công nghiệp thông qua dẫn đầu nỗ lực 
Chống Gian lận Thương mại: tăng cường truyền thông và 
hợp tác với các Cơ quan thực thi pháp luật để cải thiện việc 
thực thi pháp luật

 ◆ Xuất sắc trong quản lý sản xuất, hướng tới văn hóa  
không-thất-thoát thông qua Hệ thống Làm việc Tích hợp 

Giá trị tạo ra 
cho ngành hàng 
& Chính phủ

Giới thiệu & Chiến lược            Chương trình Phát triển Bền vững            Môi trường            Xã hội            Quản trị           Giải thưởng & công nhận
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SDG Nội dung Chiến lược

Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Tại BAT Việt Nam, chúng tôi cố gắng đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 
không chỉ của nhân viên mà còn của nông dân và các nhà cung cấp 
trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Với phương châm “Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi”, chúng tôi rất tự hào trong việc cung cấp cho nhân viên của mình 
một nơi làm việc an toàn, dù là tại nhà máy, trong văn phòng hay trên 
cánh đồng. Điều này được chứng minh bằng 12 năm không có tai nạn 
nào xảy ra, hàng nghìn quan sát an toàn được ghi lại thông qua các 
chương trình về an toàn của chúng tôi, nhằm xử lý các hành vi và điều 
kiện không an toàn, giúp ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra. Thực hành 
an toàn cũng là một phần quan trọng trong Hệ thống Làm việc Tích hợp 
(IWS) của chúng tôi, qua đó chúng tôi đã thu hút thành công các đối tác 
và nhà cung cấp của mình hướng tới văn hóa không thất thoát trong sản 
xuất, bao gồm cả ngày công lao động bị mất do tai nạn lao động.

Chúng tôi đảm bảo 100% nông dân trong chuỗi cung ứng của mình 
được bảo vệ bằng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Đồng thời, chúng tôi đã 
áp dụng cơ giới hóa và các chương trình dựa trên công nghệ khác nhau 
để giúp tăng năng suất và thu nhập của họ trong khi giảm lao động và 
tiếp xúc với hóa chất nông nghiệp.

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, chúng tôi cũng hỗ trợ cộng 
đồng bằng các chương trình xã hội, từ các hoạt động trao quyền cho 
phụ nữ cho đến phát triển các vùng nông thôn. Gần đây nhất, chúng tôi 
cũng chia sẻ gánh nặng của đại dịch COVID-19 qua việc đóng góp vào 
Quỹ vắc-xin của Chính phủ và các hình thức hỗ trợ khác để giúp đỡ cộng 
đồng trong khoảng thời gian cấp bách.

Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Với phương châm “Họ phát triển, chúng tôi phát triển” của chương trình 
Phát triển vùng trồng Lá, BAT Việt Nam hỗ trợ nông dân trong chuỗi 
cung ứng của mình bằng cách cung cấp các nông cụ và phương thức 
canh tác do đội ngũ của công ty phát triển. Những công cụ và kỹ thuật 
này hỗ trợ nông dân trong việc tăng năng suất cây trồng, thúc đẩy đa 
dạng hóa cây trồng và tăng sản lượng chung của trang trại.

Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng
BAT Việt Nam đang dẫn đầu trong việc đổi mới nông nghiệp thông qua 
việc triển khai hệ thống tưới nhỏ giọt, dự án Nhà sấy tự động cũng như   
dự án máy bay phun thuốc không người lái để giúp tăng hiệu quả canh 
tác đồng thời bảo vệ nông dân của chúng tôi.

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

BAT Việt Nam đã đưa ra Chương trình Phát triển Bền vững 
dựa trên 8 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên 
Hợp Quốc phù hợp nhất với doanh nghiệp của chúng tôi  
và các bên liên quan. Chúng tôi cũng kết nối các ưu tiên  
và trọng tâm ESG đó với Kế hoạch Hành động Quốc gia 
Việt Nam cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2030.

Giới thiệu & Chiến lược            Chương trình Phát triển Bền vững            Môi trường            Xã hội            Quản trị           Giải thưởng & công nhận

Sinh kế của 
nông dân

Sinh kế của 
nông dân

Quyền  
con người

Sức khỏe 
& an toàn

Rác thải
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SDG Nội dung Chiến lược

Giảm bất bình đẳng 
BAT Việt Nam cam kết xóa bỏ bất bình đẳng trong chuỗi giá trị của 
chúng tôi. Lực lượng lao động của chúng tôi là sự kết hợp hài hòa giữa 
các tài năng quốc tế và địa phương, trong đó 43% là phụ nữ, và 50% là 
người Việt Nam giữ các vị trí cấp cao.

Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm 
Tại BAT Việt Nam, chúng tôi tự hào đã đạt được mục tiêu không có rác thải 
chôn lấp tại các nhà máy của mình. Kinh tế tuần hoàn cũng đóng vai trò 
cốt lõi, đưa việc quản lý chất thải lên hàng đầu trong chiến lược của chúng 
tôi. Điều này được thể hiện rõ qua các thành công đạt được trong nguyên 
tắc Phục hồi, đặt nền móng để chúng tôi thực hiện hai nguyên tắc còn lại 
trong mô hình Kinh tế tuần hoàn, đó là Đơn giản hóa và Tối đa hóa.

Chúng tôi triệt để tuân thủ các Nguyên tắc Tiếp thị Quốc tế của Tập đoàn 
BAT (IMP) thông qua việc kinh doanh một cách có trách nhiệm, tức là sản 
phẩm và hoạt động kinh doanh thuốc lá chỉ nhắm đến người hút thuốc 
trưởng thành. Đồng thời, các sản phẩm thuốc lá sẽ không được thiết kế 
để thu hút giới trẻ. 

Bên cạnh đó, BAT Việt Nam đảm bảo tuân thủ 100% các nguyên tắc Ngăn 
chặn Tiếp cận Vị Thành niên (YAP) của Tập đoàn BAT.

Hành động về khí hậu
BAT Việt Nam đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu 
trong toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi, phản ánh cam kết phát triển 
bền vững của công ty. Tham vọng đạt được trung hòa carbon nhóm 1 & 
2 vào năm 2030 của chúng tôi được hỗ trợ bởi một loạt các mục tiêu về 
năng lượng, chất thải, nước và đa dạng sinh học.

Kết quả năm 2021 của BAT Việt Nam đã vượt cả sự mong đợi khi năng 
lượng tái tạo đạt 26% trong tổng năng lượng sử dụng. Thành tích này có 
được là nhờ hàng loạt các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong đó có 
việc tiết kiệm năng lượng chiếu sáng bằng cách chuyển sang sử dụng 
100% đèn LED.

Tài nguyên và môi trường trên đất liền
Tại BAT Việt Nam, chúng tôi cam kết bảo vệ và gìn giữ nguồn tài nguyên 
nước quý giá thông qua thực hiện nhiều hoạt động quản lý nguồn nước 
khác nhau, bao gồm ngăn ngừa và phát hiện rò rỉ nước sớm, tuân thủ lịch 
trình bảo trì, thay thế thiết bị bằng các mẫu tiết kiệm nước, cải tiến công 
nghệ cho quy trình vận hành nhằm giảm thiểu sử dụng nước và tăng tỷ lệ 
tái chế nước bằng cách sử dụng nước đã qua xử lý cho cảnh quan.

Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu không có phá rừng trong khu vực 
rừng được quản lý trong chuỗi cung ứng của mình và có tác động tích 
cực tổng thể đến rừng thông qua làm việc với các nông dân trong chuỗi 
cung ứng để thúc đẩy thực hành nông nghiệp bền vững và gìn giữ tài 
nguyên thiên nhiên. 

Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ
Các tiêu chuẩn cao về tính chính trực trong kinh doanh mà chúng tôi 
cam kết duy trì được ghi nhận trong Tiêu chuẩn Đạo đức Kinh doanh và 
được phản ánh trong Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Chúng 
tôi luôn thúc đẩy Thực thi & Minh bạch bằng cách nói rõ với tất cả nhân 
viên, nhà cung cấp và đối tác của mình rằng các tiêu chuẩn hành vi đạo 
đức của chúng tôi không thể bị xâm phạm chỉ vì các lợi ích trước mắt.

Đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Giới thiệu & Chiến lược            Chương trình Phát triển Bền vững            Môi trường            Xã hội            Quản trị           Giải thưởng & công nhận

Sinh kế của 
nông dân

Rác thải

Rác thải

Thay đổi  
khí hậu

Đa dạng sinh học 
và trồng rừng

Đa dạng sinh học 
và trồng rừng

Đạo đức 
kinh doanh

Nước

Nước

Tiếp thị có 
trách nhiệm

Con người & 
văn hóa
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Chương trình 
Phát triển Bền vững
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Rác thải
Tại BAT Việt Nam, tính tuần hoàn & nền kinh tế 
không có rác thải đóng vai trò cốt lõi trong lập 
trường của chúng tôi.

Đa dạng sinh học  
& trồng rừng
Đa dạng sinh học và trồng rừng là hai chủ đề 
quan trọng khác của sự phát triển bền vững 
của chúng tôi, đặc biệt là đối với lĩnh vực 
kinh doanh của chúng tôi, nơi các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như gỗ, nước sạch và đất 
lành đóng vai trò quan trọng.

BAT Việt Nam đang áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần 
hoàn của Tập đoàn để tạo ra các hoạt động hiệu quả hơn, 
đồng thời mang đến cho nhân viên cơ hội để đổi mới và 
giảm tác động đến môi trường.

◆ Giảm 15% tổng 
lượng rác thải ra vào 
năm 2025 (so với 
năm 2017)

◆ Không có rác thải 
chôn lấp tại các nhà 
máy sản xuất 

◆ Mỗi năm tái chế ít 
nhất 95% tổng lượng 
rác thải ra từ các 
hoạt động sản xuất 
trực tiếp

◆ Hướng đến mục 
tiêu không có phá 
rừng tại các khu vực 
rừng được quản lý 
trong chuỗi cung 
ứng của BAT tại Việt 
Nam và đạt được chỉ 
số tác động tích cực 
(net positive impact) 
đối với rừng trong 
chuỗi cung ứng của 
mình 

◆ Tổng lượng rác thải chôn 
lấp giảm từ 3,30 tấn năm 
2020 xuống 0,18 tấn năm 
2021

◆ Không có rác thải chôn 
lấp tại cả hai nhà máy sản 
xuất

◆ Hơn 99% lượng rác thải 
được tái chế

◆ 100% củi được dùng bởi  
nông dân để sấy lá thuốc 
trong chuỗi cung ứng của 
chúng tôi là từ các nguồn 
cung cấp bền vững

Xuất sắc trong quản lý MÔI TRƯỜNG

Biến đổi khí hậu
Theo chiến lược của Tập đoàn, chúng tôi 
không ngừng tìm kiếm các cơ hội để giảm 
thiểu tác động đến khí hậu trong toàn bộ 
chuỗi giá trị của chúng tôi.

Nước
Quản lý nước là thiết yếu không chỉ với nông 
nghiệp bền vững mà còn với sản xuất trực 
tiếp. Đây vừa là trách nhiệm của chúng tôi, 
đồng thời cũng là lợi ích khi sử dụng nguồn 
nước hiệu quả.

◆ Đạt được  
trung hòa carbon 
(nhóm 1 & 2) vào 
năm 2030 

◆ 30% tổng năng 
lượng là từ các 
nguồn tái tạo vào 
năm 2025

◆ Giảm 35%  
tổng lượng nước  
sử dụng từ nguồn 
vào năm 2025 (so 
với năm 2017)

◆ Tăng 35% lượng 
nước được tái chế 
vào năm 2025

◆ 26% năng lượng là từ các 
nguồn tái tạo nhờ chuyển 
đổi mô hình sang lò hơi 
đốt sinh khối tại Công ty 
liên doanh BAT-Vinataba 
tại Đồng Nai

◆ 100% chuyển đổi sang 
đèn LED ở cả hai nhà máy, 
giảm được 12% mức năng 
lượng trung bình sử dụng 
hàng năm, tương đương 
với 302 tấn khí thải CO2e 
(so với năm 2018)

◆ Lượng nước sử dụng từ 
nguồn giảm xuống còn 
22.941 mét khối (so với 
23.444 mét khối vào năm 
2020) mặc dù lượng nước 
tiêu thụ tăng đáng kể 
trong giai đoạn “3 tại chỗ” 

◆ 29% lượng nước được  
tái chế

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Giới thiệu & Chiến lược            Chương trình Phát triển Bền vững            Môi trường            Xã hội            Quản trị           Giải thưởng & công nhận
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Các sáng kiến về môi trường
Tiết kiệm 40% điện chiếu sáng

Tái sử dụng nước thải đạt 29%

Các chương trình về sử dụng năng 
lượng hiệu quả là một trong những 
sáng kiến nổi trội được các nhà máy 
của BAT thực hiện nhằm giảm tác 
động đến môi trường và thúc đẩy sự 
chuyển dịch sang nền kinh tế tuần 
hoàn. Nhằm giảm thiểu tối đa tác động 
đến môi trường, cả hai nhà máy liên 
doanh của chúng tôi đều đã chuyển 
hoàn toàn từ sử dụng bóng đèn truyền 
thống sang đèn LED, giúp tiết kiệm 
khoảng 40% điện năng chiếu sáng. 
Trong vòng chưa đầy ba năm kể từ khi  
thực hiện chuyển đổi, cả hai nhà máy 
đều đã hoàn thành việc thay thế tất cả 
bóng đèn truyền thống bằng đèn LED 
vào đầu năm 2021. 

Việc sử dụng đèn LED được xem là một 
giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu 
quả, giúp giảm 12% điện năng trung 
bình hàng năm, tương đương với 302 
tấn khí thải CO2e (so với năm 2018 khi 
dự án chưa bắt đầu).

Tỷ lệ tái sử dụng nước đã tăng từ 26% 
vào năm 2020 lên 29% vào năm 2021 
bằng cách tái sử dụng nước cho hệ 
thống khử mùi và tưới tiêu. Các hoạt 
động này đang diễn ra hàng ngày tại 
các nhà máy của BAT tại Việt Nam 
nhằm mục đích duy trì và bảo vệ 
nguồn nước.

Với những thành tựu đã đạt được trong 
năm nay, BAT Việt Nam tự hào được 
sánh ngang với những thành viên khác 
của Tập đoàn không những vì tỷ lệ tái 
sử dụng nước tăng mà còn do lượng 
nước sử dụng từ nguồn giảm so với 
cùng kỳ nhờ việc tập trung vào các hoạt 
động quản lý rò rỉ, những thay đổi trong 
quy trình bảo trì nhằm tiết kiệm nước.

Hệ thống chiếu sáng tại nhà máy liên doanh BAT-Vinataba tại tỉnh Đồng Nai 
đã được chuyển đổi 100% qua đèn LED

Nhà máy liên doanh BAT-Vinataba ở Đồng Nai tận dụng nước sau khi qua 
hệ thống xử lý nước thải cho việc tưới cây

Giảm 40% 
điện năng  
chiếu sáng

100% 
chuyển đổi 
sang đèn LED

Giảm 302  
tấn khí thải 
nhà kính
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Áp dụng công nghệ để tiết kiệm nước

Không rác thải chôn lấp

Bảo tồn tài nguyên nước là khía cạnh 
cốt yếu trong canh tác thuốc lá, và 
chúng tôi hướng dẫn nông dân về 
điều này trên những cánh đồng mẫu. 
Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ  
nông dân áp dụng công nghệ hiện đại 
nhằm tránh ô nhiễm đất và nước cũng 
như kiểm soát hệ thống tưới tiêu và 
thủy lợi để bảo tồn nguồn nước.

Bằng việc áp dụng công nghệ tưới 
nhỏ giọt hiện đại, BAT Việt Nam và 
các nông dân vùng trồng lá đã tiết 
kiệm được khoảng 1.260 mét khối/
héc ta/vụ. Chỉ riêng trong vụ Đông-
Xuân ở Gia Lai trong năm 2021, công 
nghệ tưới nhỏ giọt đã được áp dụng 
trên 177 héc ta, giúp tiết kiệm 223.000 
mét khối nước so với phương pháp 
tưới tiêu truyền thống. Với tốc độ này, 
vụ Đông-Xuân 2022 kỳ vọng sẽ được 
chuyển giao công nghệ này và áp 
dụng trên 500 héc ta vùng canh tác ở 
Tây Nguyên, ước tính tiết kiệm khoảng 
700.000 mét khối nước.

Chiến dịch không rác thải chôn lấp 
cũng là một mục tiêu chúng tôi chủ 
động thúc đẩy thực hiện và là một 
phần thiết yếu trong mô hình kinh 
tế tuần hoàn của BAT Việt Nam.

Tháng 9/2020, nhà máy liên doanh 
BAT-Vinataba ở Đồng Nai đã đạt 
được cột mốc: không còn rác thải 
chôn lấp. Tất cả rác thải đều được 
phân loại trước khi chuyển đến các 
đơn vị chuyên trách để xử lý.

Tiếp nối thành công của nhà máy 
ở Đồng Nai, nhà máy của chúng 
tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng 
đạt được cột mốc không còn rác 
thải chôn lấp vào tháng 4/2021. Để 
có được thành tựu này, nhà máy 
đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về 
phân loại rác thải cho tất cả nhân 
viên cũng như triển khai các sáng 
kiến về môi trường khác. 

Chúng tôi tự hào khi tuyên bố 
rằng, kể từ tháng 4/2021, không 
còn rác thải nào được chuyển đến 

Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, BAT Việt Nam đã tiết kiệm được 223.000 
mét khối nước trong năm 2021

Nhân viên tại nhà máy liên doanh VINA-BAT ở TP.HCM thể hiện tinh thần  
quyết tâm không chất thải chôn lấp với hoạt động phân loại chất thải

bãi chôn lấp từ các nhà máy của 
BAT ở Việt Nam. Cột mốc này phù 
hợp với lộ trình ESG chung của cả 
Tập đoàn, đồng thời minh chứng 
cho cam kết duy trì sự xuất sắc 

trong quản lý môi trường và là sự 
cải tiến trong hệ thống sản xuất 
của chúng tôi nhằm thể hiện trách 
nhiệm và cam kết của BAT đối với sự 
phát triển bền vững tại Việt Nam.

177  
héc ta áp dụng  
công nghệ tưới nhỏ giọt

Tiết kiệm 

+223.000  
mét khối nước
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Sức khỏe và an toàn
Trong toàn bộ Tập đoàn, giảm thiểu rủi ro 
về tai nạn tại nơi làm việc và đảm bảo môi 
trường làm việc an toàn cho nhân viên là 
những mối quan tâm hàng đầu của BAT. 
Điều này đã được chứng minh qua 12 năm 
không có tai nạn tại BAT Việt Nam.

Con người & Văn hóa
Các giá trị cốt lõi của BAT là mạnh mẽ, 
nhanh nhẹn, trao quyền, trách nhiệm và đa 
dạng. Đây là nền tảng vững chắc để chúng 
tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù 
hợp với tương lai tại BAT Việt Nam. Chúng 
tôi tin rằng văn hóa này trao quyền cho 
nhân viên, xây dựng một nơi làm việc sôi 
động và tưởng thưởng, cũng như thúc đẩy 
các giá trị lâu dài.

◆ Hướng đến 
không tai nạn 
trong toàn công ty 
mỗi năm

◆ Tăng tỷ lệ nữ trong 
vai trò quản lý lên 45%

◆ Báo cáo cho thấy  
không có tai nạn trong 
toàn công ty trong năm 
2021

◆ 39% tỷ lệ nữ trong các 
vị trí quản lý

Sinh kế của nông dân
BAT Việt Nam cam kết nâng cao sinh kế cho 
tất cả nông dân trong chuỗi cung ứng của 
chúng tôi. Đại dịch năm 2021 và những tác 
động của nó không hề làm suy yếu cam kết 
này, mà đã thử thách và chứng minh trách 
nhiệm xã hội của chúng tôi thông qua những 
giá trị đã tiếp tục được tạo ra bất chấp những 
trở ngại.

Đóng góp tích cực cho XÃ HỘI

Quyền con người
BAT tôn trọng quyền của mọi người trong 
toàn bộ chuỗi cung ứng và các hoạt động  
của mình. Tập đoàn có một cách tiếp cận 
tổng hợp để bảo vệ quyền con người. BAT 
Việt Nam nghiêm túc tuân theo quy định 
này và đảm bảo giám sát chặt chẽ trong 
chuỗi cung ứng của chúng tôi hàng năm.

◆ Cam kết mang 
lại sinh kế tốt hơn 
cho tất cả nông 
dân trong chuỗi 
cung ứng thuốc lá 
của chúng tôi 

◆ Hướng đến mục 
tiêu không có lao 
động trẻ em trong 
chuỗi cung ứng 
thuốc lá hàng năm

◆ Đạt năng suất bình quân 
2.984 kg/héc ta, tăng 56kg/ 
héc ta so với năm 2021. 
Việc tăng năng suất trực 
tiếp giúp cung cấp vốn để 
tái đầu tư vào công nghệ 
và cơ giới hóa, giảm sức 
lao động và tăng hiệu quả 
sản xuất

◆ Báo cáo giám sát cho 
thấy không có lao động trẻ 
em trong chuỗi cung ứng 
của chúng tôi

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021
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Chương trình Phát triển vùng 
trồng Lá đóng vai trò ngày càng 
quan trọng trong việc đảm bảo 
nguồn cung lá chất lượng cao và 
bền vững.

Chương trình áp dụng các công 
nghệ tiên tiến để giúp nông dân 
canh tác lá chất lượng cao mà 
không ảnh hưởng đến môi trường. 
Chương trình này là một trong 
những hoạt động quan trọng của 
chúng tôi ở Việt Nam. Kể từ năm 
2000 cho đến nay, chúng tôi đã 
phối hợp chặt chẽ với các đối tác 
nhằm gián tiếp đưa ra các hỗ trợ 
về kỹ thuật và tài chính cho hàng 
ngàn nông dân tại Việt Nam. Với 
kinh nghiệm trồng lá thuốc ở 16 

quốc gia trên khắp thế giới, các 
chuyên gia về cây thuốc lá của 
chúng tôi được cử đến các vùng 
canh tác nhằm chuyển giao kỹ 
thuật canh tác và chế biến tiên 
tiến một cách hiệu quả cho nông 
dân địa phương. 

Nhờ chương trình này, chúng tôi 
đã tạo nên những tác động tích 
cực cho nông dân trong năm 2021 
bằng cách nâng cao năng suất 
mùa vụ và thu nhập của nông dân 
thông qua cơ giới hóa và ứng dụng 
công nghệ mới để giúp tiết kiệm 
chi phí lao động và các tài nguyên 
khác, đồng thời nâng cao môi 
trường làm việc trở nên an toàn và 
hiệu quả hơn.

Chương trình Phát triển vùng trồng Lá: 
“Họ phát triển, chúng tôi phát triển”

57%   
vùng trồng lá  
áp dụng giống lai

3% sản lượng tăng 
so với năm 2020

Giảm khoảng  

5.200  
ngày công lao động
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Nhằm ứng phó với đại dịch, BAT Việt Nam đã đóng góp 
50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin 
Phòng chống COVID-19 chính thức của Chính phủ Việt Nam. 
Bên cạnh đóng góp cho Quỹ vắc-xin quốc gia, BAT Việt Nam 
cũng trao tặng nhu yếu phẩm, dung dịch sát khuẩn tay và 
các vật dụng y tế cần thiết nhằm trực tiếp hỗ trợ các cộng 
đồng địa phương, đặc biệt là ở Gia Lai, một trong những 
vùng trồng lá lớn nhất tại Việt Nam của chúng tôi vào đầu 
năm 2021.

Đóng góp này sau đó được ghi nhận bởi chính 
quyền địa phương với việc công ty được trao tặng 
bằng khen từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện la 
Pa vì những đóng góp tích cực của công ty trong 
công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khi đại dịch đã được kiểm soát, vào tháng 4/2021, 
ban lãnh đạo của BAT cùng với các đối tác đã một 
lần nữa đến Gia Lai và bàn giao hai căn nhà tình 
thương cho hai hộ gia đình gặp khó khăn. Với 
những nghĩa cử cao đẹp trên, BAT Việt Nam đã hỗ 
trợ người dân Gia Lai vượt qua khó khăn cũng như 
góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng của xã la Broai.

BAT Việt Nam hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nông dân vùng trồng lá ở Gia Lai vượt qua khó khăn của dịch COVID-19

Bằng khen từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện la Pa ghi nhận 
nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 của công ty

Hỗ trợ cộng đồng

Hơn 1 tỷ đồng  
đóng góp cho Quỹ vắc-xin  
Phòng chống COVID-19 của  
Chính phủ Việt Nam

+6.000 người được hưởng lợi 
từ các hoạt động xã hội năm 2021
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Giảm thiểu rủi ro tai nạn tại nơi 
làm việc và đảm bảo môi trường 
làm việc an toàn cho người lao 
động là mối quan tâm hàng đầu 
của BAT Việt Nam. Năm 2021 
đã đánh dấu một cột mốc đặc 
biệt đó là 12 năm BAT Việt Nam 
không để xảy ra tai nạn kể từ 
năm 2009, tất cả là nhờ vào các 
hoạt động an toàn sau đây:

 ◆ Tổ chức các buổi hội thảo, cung 
cấp các hướng dẫn về an toàn 
cho toàn thể người lao động và 
thường xuyên tổ chức các hoạt 
động nhằm nâng cao nhận thức 
của người lao động về an toàn 
công nghiệp.

 ◆  Tổ chức các khóa huấn luyện lái 
xe an toàn và cấp mũ bảo hiểm 
cho toàn thể người lao động 
thường xuyên sử dụng xe máy 
để phục vụ công việc.

 ◆ Huấn luyện đội chữa cháy xử lý 
đám cháy và trang bị cho văn 
phòng/nhà xưởng những thiết bị 
chữa cháy tiên tiến nhất.

 ◆ Thiết lập hệ thống quản lý nhà 
thầu theo định hướng an toàn, 
bao gồm huấn luyện về các tiêu 
chuẩn an toàn của công ty và 
giám sát công việc của nhà thầu. 

12 năm không tai nạn

Xây dựng và phát triển những nhân tài phù hợp cho tương lai

Khảo sát Your Voice 2021

Tạo nên một môi trường làm việc an toàn, 
trọn vẹn và tưởng thưởng 

BAT Việt Nam tiếp tục duy trì thành 
quả không tai nạn lao động kể từ giải 
thưởng 10 Năm An Toàn năm 2019

Bằng cách đầu tư vào nhân tài, củng cố văn hóa và giá trị của chúng tôi, đồng thời duy trì một môi trường làm 
việc trọn vẹn, tưởng thưởng và có trách nhiệm, BAT Việt Nam là một trong những cái tên nổi bật trên thị trường 
tuyển dụng quốc tế ngày càng cạnh tranh. Chúng tôi đang phát triển thế hệ lãnh đạo đa dạng của tương lai, và 
cam kết của chúng tôi về đầu tư cho nhân tài đã được nhân viên đón nhận và đánh giá cao.

Your Voice (Tiếng nói của Bạn) là cuộc khảo sát ý kiến của người lao động trên toàn cầu của BAT, được thực hiện 
2 năm một lần. Đây là nơi tất cả người lao động trên toàn Tập đoàn có cơ hội chia sẻ quan điểm của họ về một số 
chủ đề nhằm cải thiện môi trường làm việc theo hướng tốt hơn. Trong cuộc khảo sát năm 2021, BAT Việt Nam đã 
đạt được kết quả nổi bật, cải thiện 5/12 hạng mục so với kết quả năm 2019.

21  
lượt thăng chức

56  
lượt luân chuyển

BAT Việt Nam đã không ngừng duy trì việc Đào tạo và Phát triển trong toàn công ty dù 2021 là một năm 
đầy thách thức.

+229  
khóa học

+3.512 thành viên 
tham gia các khóa học

+5.095 giờ đào tạo được ghi nhận 
thông qua nền tảng trực tuyến Grid
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Thành công vận hành mô hình “3 tại chỗ”
Ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 trong năm 2021 đã đem lại các mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền 
kinh tế Việt Nam, không chỉ gây ra sự gián đoạn đối với nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng mà còn là nguy cơ về 
tình trạng thất nghiệp đối với các nhân viên làm việc trực tiếp tại nhà máy, những đối tượng vốn không thể áp 
dụng mô hình làm việc tại nhà. Để ứng phó với tình trạng này, mô hình “3 tại chỗ” đã được khởi động và khuyến 
khích bởi Chính phủ Việt Nam như một chính sách thích nghi để duy trì hoạt động sản xuất một cách an toàn, 
đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động trong đại dịch. BAT Việt Nam đã vận hành thành công 
mô hình làm việc này bằng cách cung cấp một nơi ở và làm việc có điều kiện tốt, đồng thời duy trì một môi 
trường an toàn, thúc đẩy tinh thần tích cực và gắn kết giữa các nhân viên trong thời kỳ đại dịch.

BAT đã đảm bảo an toàn chống dịch trong môi trường làm 
việc và duy trì hoạt động sản xuất

Nhân viên luôn vui vẻ và tích cực

Năm 2021, dù phải đối mặt với đại dịch nhưng BAT Việt Nam vẫn luôn chăm lo cho người lao động, từ 
đó xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và gắn kết. Để ứng phó với đại dịch kéo dài, điều kiện làm việc 
của người lao động đã thay đổi để thích ứng, nhưng điều đó không làm phai nhạt đi ý thức về tinh thần 
cộng đồng. Trên thực tế, nó đã được nâng cao đáng kể thông qua một loạt các hoạt động:

Tuần lễ Sức khỏe giúp nâng cao nhận thức về các khía cạnh 
khác nhau của sức khỏe thông qua 5 buổi chia sẻ của các nhà 
lãnh đạo và chuyên gia

Nhân viên BAT Việt Nam tham gia chương trình “Thể dục vận 
động để trồng cây”

Chương trình trực tuyến  
Tuần lễ Sức khỏe
Chương trình là một chuỗi gồm 5 buổi nói chuyện 
kéo dài từ 21-25/6. Hơn 100 người đã được đào tạo về 
các khía cạnh khác nhau của sức khỏe và tầm quan 
trọng của nó.

Bạn khỏe, trái đất thêm xanh:  
Thể dục vận động để trồng cây!
Trong khoảng thời gian 17 tuần cho đến tháng 6, 
BAT Việt Nam đã phát động chương trình “Thể dục 
vận động để trồng cây”. Theo đó, số cây sẽ được 
trồng tương ứng với khoảng cách mà nhân viên 
của chúng tôi đã đạt được, đó là 29.461 km, vượt 
mục tiêu ban đầu của chương trình là 10.000 km 
(tương ứng với 1000 cây). Kết quả là 2000 cây xanh 
được trồng tặng cho tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Đảm bảo sức khỏe & gắn kết trong đại dịch 
COVID-19
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Nâng cao tiêu chuẩn, dẫn đầu ngành
Hành động có trách nhiệm và chính trực ở bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động đóng vai trò cốt lõi trong phương 
pháp tiếp cận, và là nền tảng hình thành văn hóa và giá trị của chúng tôi với tư cách là một công ty. Chúng tôi coi 
việc thúc đẩy quản trị là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.

Các Chuẩn mực Đạo đức Kinh doanh của chúng tôi (Standards of Business Conduct - SoBC) là tài liệu chính sách 
cốt lõi của chúng tôi bao hàm các lĩnh vực như lên tiếng (tố giác), chống hối lộ và tham nhũng, chống rửa tiền 
và trốn thuế, chống buôn bán bất hợp pháp, vận động hành lang, tôn trọng tại nơi làm việc, nhân quyền và các 
đóng góp chính trị và từ thiện, v.v... Điều này được bổ sung bởi Quy tắc ứng xử đối với nhà cung cấp (Supplier 
Code of Conduct) xác định rõ ràng các tiêu chuẩn tối thiểu mà chúng tôi mong đợi từ họ, các nguyên tắc về 
vận động chính sách và Nguyên tắc Tiếp thị Quốc tế (IMP) cũng như các quy trình hỗ trợ, bao gồm cả Quy trình 
Chống hối lộ và Tham nhũng (Anti-Bribery and Corruption - ABAC) từ bên thứ ba.

BAT Việt Nam hiểu rằng thực hiện các công việc của chúng tôi với sự trung thực, liêm chính và minh bạch là chìa 
khóa để tiếp tục phát triển như một doanh nghiệp có trách nhiệm, thành công và bền vững. Phương pháp tiếp 
cận hành vi doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng vững chắc dựa trên:

 ◆ Thực hiện công việc với tính chính trực: Chúng tôi cam kết duy trì văn hóa chính trực trong doanh nghiệp. Các 
tiêu chuẩn kinh doanh của chúng tôi sẽ không bao giờ bị thỏa hiệp vì lợi ích.

 ◆ Bảo vệ nhân quyền: Chúng tôi tôn trọng quyền của mọi người trong toàn bộ chuỗi cung ứng và hoạt động của 
chính mình. Chúng tôi có cách tiếp cận tổng hợp để bảo vệ nhân quyền trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

 ◆ Tiếp thị có trách nhiệm: Chúng tôi cam kết tiếp thị tất cả các sản phẩm của chúng tôi một cách có trách nhiệm 
và chỉ hướng đến người tiêu dùng trưởng thành.

Thúc đẩy QUẢN TRỊ doanh nghiệp

Đạo đức kinh doanh
Tuân thủ với nguyên tắc của Tập đoàn, 
chúng tôi ở BAT Việt Nam cam kết duy trì 
một văn hóa liêm chính. Các tiêu chuẩn 
kinh doanh của chúng tôi không thể bị 
xâm phạm chỉ vì lợi ích trước mắt.

Tiếp thị có trách nhiệm
Tuân thủ các Nguyên tắc Tiếp thị Quốc tế 
của Tập đoàn, Tiếp thị có trách nhiệm là yêu 
cầu cơ bản trong các nguyên tắc tiếp thị của 
chúng tôi. Hoạt động tiếp thị của chúng tôi 
chỉ nhắm đến người tiêu dùng trưởng thành 
và không được thiết kế để hấp dẫn hoặc thu 
hút giới trẻ.

◆ Hướng đến mục 
tiêu 100% tuân thủ 
đầy đủ theo Chuẩn 
mực Đạo đức Kinh 
doanh (SoBC)

◆ Hướng đến mục 
tiêu 100% tuân thủ 
đầy đủ các quy 
định về Ngăn chặn  
Tiếp cận Vị Thành 
niên (YAP)

◆ Đảm bảo tuân thủ 100% 
các Chuẩn mực Đạo đức 
Kinh doanh (SoBC) 

◆ Đảm bảo tuân thủ 100% 
quy định Ngăn chặn Tiếp 
cận Vị Thành niên (YAP)

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021

Mục tiêu của 
BAT Việt Nam

Thành tích nổi bật 
năm 2021
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BAT Việt Nam tuyệt đối ủng hộ và luôn tuân thủ luật pháp và các quy 
định hiện hành của Việt Nam về việc cấm buôn bán các sản phẩm thuốc 
lá cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Ngoài ra, hàng năm, BAT Việt Nam tăng 
cường tuyên truyền luật về độ tuổi tối thiểu được mua thuốc lá thông 
qua các vật phẩm tiếp thị tại điểm bán (POSM) với thông điệp “Không 
bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi”. Chúng tôi phân phối sản phẩm của 
mình một cách có trách nhiệm bằng cách yêu cầu các nhà phân phối của 
chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định này và chuyển thông 
điệp đến với các nhà bán lẻ và đại lý.

Năm 2021, chúng tôi tự hào duy trì tỷ lệ 100% đối với công tác truyền thông 
YAP đến các nhà phân phối, cũng như đảm bảo 100% nhân viên kinh doanh 
tham gia hoàn thành khóa đào tạo về Các Nguyên tắc Tiếp thị Quốc tế (IMP) 
và các quy định liên quan.

Năm 2021, BAT Việt Nam được vinh danh tại giải Doanh nghiệp Trách nhiệm 
Châu Á ở hạng mục Quản trị Doanh nghiệp nhờ vào chương trình “Thực hiện 
công việc với tính Chính trực”
Giải thưởng này công nhận và vinh danh những doanh nghiệp Châu Á xứng đáng vì đã đi đầu trong kinh 
doanh bền vững và có trách nhiệm với 7 hạng mục: Lãnh đạo xanh, Đầu tư vào con người, Khuyến khích 
Y tế, Thúc đẩy Xã hội, Quản trị Doanh nghiệp, Lãnh đạo Kinh tế Tuần hoàn và Lãnh đạo Doanh nghiệp có 
Trách nhiệm. BAT Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Quản trị Doanh nghiệp, trở thành công ty thuốc 
lá đầu tiên và là một trong 6 công ty được công nhận trong hạng mục này của khu vực.

Nhân viên BAT Việt Nam gắn những thông điệp cam kết lên “Cây Chính trực”, quyết tâm Thực hiện công việc với sự Chính trực

Thúc đẩy QUẢN TRỊ doanh nghiệp

Thực hiện 100% công tác truyền thông các quy định về 
Ngăn chặn Tiếp cận Vị Thành niên (YAP)

Tiêu điểm
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Giải thưởng & công nhận
Các nỗ lực phát triển bền vững và cam kết tuân theo các tiêu chuẩn cao của 
BAT Việt Nam đã được công nhận bởi các bên thứ ba có uy tín. Trong năm 2021, 
BAT Việt Nam đã đạt được các giải thưởng và chứng nhận quý giá.

HR Asia - Những Công ty Tốt nhất để Làm việc tại 
Châu Á 2021

Vietnam HR Excellent - Giải thưởng Gắn kết nhân viên

Chúng tôi đã được vinh danh là người chiến thắng 
Giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm Châu Á 
(Asia Responsible Enterprise Award - AREA) năm 2021 
ở hai hạng mục: Đầu tư vào con người và Quản trị 
doanh nghiệp, trở thành công ty thuốc lá đầu tiên 
giành được giải thưởng tôn vinh sự phát triển có trách 
nhiệm trong khu vực.

BAT Việt Nam cũng đã lọt vào Top 13 trong 100 Doanh 
nghiệp Bền vững Việt Nam do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam - Hội đồng Doanh nghiệp 
vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VCCI - VBCSD) 
bình chọn. Đây là năm thứ ba BAT Việt Nam được vinh 
danh trong danh sách đặc biệt này.
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Các nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi cũng được báo chí 
công nhận và truyền thông rộng rãi.

Giải thưởng và công nhận
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Liên hệ
BAT Việt Nam

Tầng 20, Tòa nhà Mplaza 
39 Đại lộ Lê Duẩn, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 (28) 3821 9888

Trực tuyến
www.batvietnam.com

www.facebook.com/batvietnamcareers
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