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“ 
Tổ chức cần tạo ra một môi trường thúc đẩy văn hóa “làm điều đúng đắn”, 
ngăn chặn các hành vi phi đạo đức và giúp mọi người cảm thấy thoải mái, 
cho phép họ lên tiếng tại nơi làm việc.

Để làm được như vậy, Portcoast nhấn mạnh vai trò quan trọng của quản 
lý. Các nhà quản lý cần nêu gương tốt trong việc thực hiện văn hóa này tại 
nơi làm việc, theo dõi các hành vi của đồng nghiệp và đảm bảo rằng tất cả 
các thành viên Portcoast cảm thấy đủ thoải mái để thảo luận các vấn đề, có 
quyền nói lên các mối quan tâm tại nơi làm việc. Nếu cần, nhà quản lý nên 
đưa ra lời khuyên, xem xét, điều tra và thực hiện các hành động thích hợp 
liên quan đến tất cả các cáo buộc về hành vi bất hợp pháp, không an toàn 
hoặc không phù hợp.

Ông Phạm Anh Tuấn
Tổng Giám đốc

“ 
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Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) được 
cổ phần hóa từ năm 2004 từ một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ 
Giao thông Vận tải. Đến năm 2006 Portcoast trở thành doanh nghiệp tư 
nhân và vốn nhà nước chiếm 0%. Portcoast là công ty hàng đầu trong 
lĩnh vực tư vấn Cảng - Công trình biển và Chuyển đổi số lĩnh vực AEC 
(Architecture, Engineering & Construction) trong khu vực Đông Nam Á.

Từ khi thành lập đến nay Portcoast là một trong những công ty tư 
vấn của Việt Nam chưa hề vướng vào các cáo buộc như: Công trình 
kém chất lượng dẫn đến sự cố, tham nhũng, hối lộ, gây ô nhiễm môi 
trường…

Chính sách phúc lợi giành cho Nhân viên công ty, Môi trường làm việc 
của công ty, Quan hệ giữa các Thành viên công ty và với Cộng đồng Xã 
hội bên ngoài có thể nói là hình mẫu của một doanh nghiệp bền vững 
ở Việt Nam. Portcoast và toàn thể nhân viên hiểu được trách nhiệm đối 
với xã hội và được hướng dẫn chặt chẽ về các giá trị của sự liêm chính, 
trung thực, tin cậy, trách nhiệm và công bằng. Bộ Quy tắc Ứng xử được 
ban hành là một tiêu chuẩn bắt buộc nhằm nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc hướng dẫn hành động đúng đắn, công bằng, có trách 
nhiệm và đạo đức vì lợi ích của Portcoast, nhân viên và đối tác kinh 
doanh.

Mở đầu
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Để đạt được các thành quả trên là do Portcoast có một nền văn hóa dựa trên những 
nguyên tắc đạo đức kinh doanh và những truyền thống tốt đẹp của người Việt. Toàn thể 
Nhân viên của Công ty từ lãnh đạo cấp cao nhất tiếp tục giữ gìn Văn hóa công ty. 

Portcoast cam kết duy trì một môi trường nơi nhân viên cảm thấy thoải mái khi đặt ra câu 
hỏi, đóng góp ý kiến hoặc báo cáo về các vấn đề đang gặp phải. Chúng tôi nỗ lực nhằm 
tôn trọng và linh động với sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt là phong tục và văn hóa địa 
phương của mọi quốc gia nơi chúng tôi kinh doanh.

Portcoast ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử (có cập nhật năm 2022) để toàn bộ các thành viên 
công ty thực hiện. Bộ Quy tắc Ứng xử được ban hành là một tiêu chuẩn bắt buộc nhằm 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng dẫn hành động đúng đắn, công bằng, có 
trách nhiệm và đạo đức vì lợi ích của Portcoast, nhân viên và đối tác kinh doanh.

Các Quy tắc được nêu sau đây có liên quan chặt chẽ đến các nguyên tắc của Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (xem phần phụ lục đính kèm).
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Tập trung vào Con người 
và Môi trường làm việc

1.1 Con người
Con người là nhân tố quyết định giúp Portcoast đạt được 
các mục tiêu trong hoạt động kinh doanh. Tại Portcoast, 
chúng tôi luôn thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau đối với tất cả 
mọi người bao gồm các thành viên của Portcoast, tất cả 
các khách hàng, đối tác và các doanh nghiệp, cá nhân mà 
chúng tôi tiếp xúc và làm việc. Mỗi thành viên luôn hành 
động và làm việc có đạo đức, có trách nhiệm với công 
việc và với cách thức thực hiện công việc. Tôn trọng những 
người xung quanh và các mối quan hệ, đối xử với mọi 
người xung quanh như cách chúng ta mong muốn được 
đối xử: cởi mở, tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán 
của tất cả thành viên công ty, khách hàng và những người 
khác.

Các mối quan hệ chuyên nghiệp và hữu ích giữa các thành 
viên Portcoast, với khách hàng và đối tác kinh doanh là 
chìa khóa thành công của chúng tôi. Portcoast cam kết 
xây dựng và duy trì nền văn hóa hòa nhập, nơi mọi người 
có thể thoải mái làm việc, phát huy hết tiềm năng của bản 
thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Tại Portcoast, chúng tôi thúc đẩy việc xây dựng và duy trì 
các mối quan hệ; lịch thiệp, nhã nhặn, tôn trọng, tích cực 
lắng nghe và trao đổi, tương tác cùng nhau. Khuyến khích 
mỗi thành viên hợp tác và làm việc cùng với các thành viên 
khác, với khách hàng để tìm ra giải pháp, củng cố, phát 
huy và khen thưởng các hành vi tích cực. Mọi thành viên 
phải tuân thủ hướng tới những hành vi có giá trị cốt lõi mà 
Công ty đã định hướng, cởi mở, trung thực, tôn trọng và 
minh bạch trong mọi việc và mọi hành động. 

1.2 Hành động có đạo đức
Các thành viên của Portcoast luôn 
phải cân nhắc xem các hoạt động và 
quyết định của chúng ta có tác động 
thế nào đến những người xung quanh. 
Những điều chúng ta phải luôn thực 
hiện và không bao giờ được phép 
thực hiện nhằm tuân thủ các nghĩa vụ 
đạo đức và pháp luật như sau:

• Tuân thủ luật pháp, các quy định
và hướng dẫn;

• Hành động chính trực;
• Luôn cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn

cao;
• Làm việc với tinh thần lan tỏa

và tăng thêm niềm tin vào nghề
nghiệp;

• Đối xử tôn trọng với mọi người;
• Chịu trách nhiệm với những gì đã

làm.
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1.3 Phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực
Portcoast cam kết cung cấp và duy trì môi trường làm việc không có sự phân biệt 
đối xử, quấy rối và bạo lực để đảm bảo tất cả nhân viên được đối xử một cách 
tôn trọng và được đánh giá cao. Việc bảo vệ nhân phẩm, quyền riêng tư và quyền 
lợi của từng cá nhân là ưu tiên hàng đầu của Portcoast. Chúng tôi không khoan 
nhượng đối với hành vi hoặc hành động có thể dẫn đến phân biệt đối xử, quấy rối 
hoặc bạo lực.

Portcoast phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử đối với 
các thành viên của chúng tôi và những người khác về giới tính, chủng tộc, sự khuyết 
tật, dân tộc hoặc văn hóa, niềm tin tôn giáo, tuổi tác hoặc khuynh hướng tình dục.

Tại Portcoast, mọi người đều có quyền khiếu nại theo luật nhân quyền, bộ luật lao 
động và các luật pháp có liên quan. Tất cả các cáo buộc về phân biệt đối xử, quấy 
rối, bạo lực sẽ được điều tra nhanh chóng. Đối với những cáo buộc này, chúng tôi 
ủng hộ việc giải quyết tình huống, xung đột càng sớm càng tốt, theo hướng công 
bằng và tôn trọng đối với tất cả các bên liên quan mà không cần sử dụng thủ tục 
khiếu nại chính thức. Trong nhiều trường hợp, việc huấn luyện, tư vấn và tạo điều 
kiện có thể giải quyết được vấn đề và ngăn chặn các tình huống phải nộp đơn khiếu 
nại chính thức.

Đối với Portcoast, không có gì quan trọng hơn sức khỏe và sự an toàn. Sức khỏe và 
sự an toàn của các thành viên, những người có thể ảnh hưởng do công việc, bao 
gồm nhân viên của chúng tôi và của khách hàng, đối tác đều rất quan trọng. Chúng 
tôi đảm bảo ràng quy định hiện hành về sức khỏe, an toàn và môi trường làm việc 
của Portcoast được xem là tiêu chuẩn không thể thiếu trong tất cả các hoạt động.

Chúng tôi cam kết đảm bảo phúc lợi và giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại cho các 
thành viên công ty, khách hàng và các bên thứ ba. Portcoast thúc đẩy các hành vi 
đảm bảo an toàn cá nhân và khuyến khích mọi người đưa ra các lựa chọn để giảm 
thiểu rủi ro. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc tại công trường, làm việc một 
mình hoặc làm việc trong khu vực có rủi ro cao.

Hãy suy nghĩ trước. Suy nghĩ về những tác động và hậu quả của việc mà chúng ta 
làm, học hỏi từ những kinh nghiệm ở quá khứ. Để giảm thiểu tối đa các tai nạn, thiệt 
hại về thiết bị và tài sản và loại bỏ các nguy cơ, rủi ro, Portcoast đã ban hành chính 
sách an toàn, sức khỏe và môi trường.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chính sách An toàn Sức khoẻ và Môi 
trường.

1.4 Sức khỏe, An toàn và Môi trường



Tham nhũng, thực tiễn kinh 
doanh và Luật cạnh tranh

2.1 Tham nhũng, hối lộ

2.2 Rửa tiền và trốn thuế
Portcoast đảm bảo dùng các biện pháp hợp lý, thiết thực để xác nhận danh tính 
của bất kỳ thành viên, khách hàng, đối tác kinh doanh nào trước khi thực hiện giao 
dịch để ngặn chặn các hành vi tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, trốn thuế.

Chúng tôi không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi tạo điều kiện để phạm tội 
nào, bao gồm rửa tiền, trốn thuế và các hành vi tạo điều kiện cho các vi phạm 
tương tự hay liên quan đến bất kỳ hình thức nào của các hành vi phạm tội nêu trên.

Các doanh nghiệp nên thực hiện phòng chống tham nhũng dưới mọi hình thức, bao 
gồm việc tống tiền và hối lộ. Khi làm việc với các đối tác kinh doanh (ví dụ: khách 
hàng, nhà cung cấp) và các tổ chức chính quyền, doanh nghiệp, mọi lợi ích cá nhân 
của nhân viên sẽ được loại bỏ nghiêm ngặt. Việc thực hiện các hành động và ra các 
quyết định (ví dụ: quyết định mua hàng) không phụ thuộc vào các ý kiến  bên ngoài 
hoặc quan điểm cá nhân.

Portcoast không dung túng tham nhũng dưới mọi hình thức. Những hành vi tham 
nhũng của các đối tác kinh doanh hoặc các bên liên quan có thể bị truy tố. Tham 
nhũng bóp méo sự cạnh tranh lành mạnh, gây ra tổn thất tài chính và tổn hại đến 
danh tiếng của công ty. Bên cạnh đó tham nhũng dẫn đến sự phụ thuộc và ngăn 
cản các mối quan hệ kinh doanh bền vững.

Quà tặng là một trong những thông lệ trong kinh doanh thông thường, nhưng trong 
một số trường hợp nhất định có thể coi là một hình thức hối lộ. Ban Giám đốc và 
nhân viên của Portcoast không được phép đòi hỏi, hứa hẹn, yêu cầu, cho phép hoặc 
chấp nhận quà tặng, các khoản thanh toán, thư mời các sự kiện hoặc bất kỳ dịch vụ 
khác với mục tiêu gây ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh doanh một cách bất hợp 
pháp hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến sự độc lập chuyên nghiệp của một trong 
những đối tác kinh doanh. Điều này không bao gồm những món quà nhỏ hoặc lời 
mời được xem như một phần của sự hiếu khách, phong tục hay phép lịch sự thông 
thường trong tương tác kinh doanh.
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2.3 Nhà cung cấp và đối tác kinh doanh (Bên thứ ba)
Portcoast cam kết thực hiện giao dịch một cách minh bạch với các Bên thứ 
ba. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng như cam kết và thõa mãn yêu 
cầu của đối tác, đáp ứng các tiêu chuẩn riêng của công ty và tiêu chuẩn 
ngành. Các thỏa thuận mà chúng tôi thực hiện với nhà cung cấp, đối tác 
kinh doanh là hoàn chỉnh, rõ ràng và được lập thành văn bản, bao gồm 
tất cả những thay đổi và bổ sung.

2.4 Ứng xử với các đối thủ cạnh tranh (Luật cạnh tranh)
Portcoast tôn trọng sự cạnh tranh công bằng và khuyến khích tuân thủ 
luật pháp hiện hành nhằm bảo vệ và ủng hộ sự cạnh tranh trên thị trường. 
Các đối thủ cạnh tranh không được phép trao đổi với nhau các thông tin 
bảo mật hay bí mật hoặc đi đến các thỏa thuận về khách hàng, giá cả, 
thành phần giá cả, quan hệ với các bên cung cấp và các điều khoản, điều 
kiện khi đấu thầu. Ứng xử tương tự được áp dụng cho việc trao đổi thông 
tin liên quan đến chiến lược thị trường. Chúng tôi nhận thức rõ các hành vi 
trên không chỉ bị nghiêm cấm bằng hình thức thỏa thuận bằng văn bản 
mà kể cả các thỏa thuận miệng.

Mỗi thành viên của Portcoast đảm bảo thực hành việc kinh doanh và cạnh 
tranh lành mạnh, không lạm dụng vị trí chiếm lĩnh thị trường. Không áp 
dụng bất kỳ chiến lược nào nhằm phục vụ mục đích loại bỏ đối thủ cạnh 
tranh khỏi thị trường.
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Trách nhiệm xã hội 
của Doanh nghiệp

Porcoast tuân thủ, ủng hộ và tôn trọng tất cả các quyền 
thuộc về nhân quyền được quốc tế công nhận. Chủ trương 
của chúng tôi là có được sự tin tưởng của tất cả mọi người, 
nhân viên, khách hàng cũng như các đối tác kinh doanh, 
thể hiện sự cam kết đối với các quy chuẩn đạo đức và 
quyền con người thông qua lời nói và hành động. Chúng tôi 
luôn làm việc có đạo đức và tôn trọng nhân quyền, tất cả 
mọi người phải được đối xử công bằng, tôn trọng.

Một phần thiết yếu trong nỗ lực hỗ trợ nhân quyền liên 
quan đến quyền lao động và điều kiện làm việc. Quyền lợi 
của mỗi thành viên, khách hàng, đối tác kinh doanh luôn 
được tôn trọng và nỗ lực duy trì lao động tiêu chuẩn cao. 
Bảo vệ nhân quyền là trách nhiệm của mỗi thành viên 
Portcoast.

3.1 Nhân quyền

Portcoast tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Quốc về 
quyền trẻ em. Chúng tôi không chấp nhận lao động trẻ 
em, lao động cưỡng chế, không tự nguyện hoặc lao động 
bị buôn bán dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, chúng tôi 
không khoan nhương đối với bất kỳ hành vi lạm dụng, bóc 
lột hay mua bán tình dục (mại dâm) khi công tác hoặc bất 
kỳ hình thức nào khác đại diện cho công ty.

3.2 Lao động trẻ em và lao động cưỡng chế

Ở Portcoast, chúng tôi đề cao sự cân 
bằng giữa công việc và cuộc sống 
riêng tư của mỗi người. Mục đích của 
chúng tôi là theo sát và đưa ra các 
quyết định hợp lý liên quan đến vấn 
đề lương thưởng. Theo mức tối thiểu, 
lương của mỗi thành viên phải bằng 
hoặc cao hơn mức lương tối thiểu hợp 
pháp.

Tất cả mọi người sẽ không bị bắt buộc 
làm thêm ngoài giờ quá nhiều. Trừ 
các trường hợp đột xuất yêu cầu sự hỗ 
trợ, tất cả thành viên được nghỉ ít nhất 
một ngày mỗi tuần. Thông tin về các 
điều khoản, điều kiện công việc bao 
gồm lương thưởng và giờ làm việc 
được thông báo rõ ràng.

3.3 Giờ làm việc và lương thưởng
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Bảo vệ Tài sản của Chúng ta

8

Tài nguyên điện tử mà Portcoast trang bị để thực hiện hoạt động kinh doanh bao gồm 
hệ thống thông tin, email, các thiết bị công nghệ, phần mềm, mạng lưới internet và viễn 
thông. Tất cả những tài nguyên này là tài sản độc quyền của Portcoast. Chúng tôi đang 
áp dụng những công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất và là các thiết bị, công nghệ đầu tiên 
tại Việt Nam cũng như đầu tiên ở Đông Nam Á và Châu Á được ứng dụng vào khảo sát, 
thiết kế và tư vấn công trình cảng, biển tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Việc sử dụng các tài sản độc quyền này phải được quản lý chặt chẽ để sử dụng có hiệu 
quả, phù hợp và có trách nhiệm. Sử dụng email công ty để trao đổi công việc, các thông 
tin về các thiết bị công nghệ nói riêng và tài nguyên điện tử của công ty nói chung phải 
được trao đổi qua email công ty để bảo vệ tính vẹn toàn của các thiết bị và công nghệ 
tiên tiến của Portcoast.

Chúng ta phải luôn sử dụng tài sản có trách nhiệm, phù hợp và có đạo đức. Sử dụng địa 
chỉ email công ty để trao đổi công việc theo hình thức liên lạc điện tử, bảo vệ tính đồng bộ 
của thiết bị và công nghệ tiên tiến của Portcoast.

4.1 Tài nguyên điện tử

Việc bảo vệ thông tin và tài sản của Portcoast là cực kỳ quan trọng đối với công ty và các 
đối tác kinh doanh của công ty. Từ góc độ của một nhà kinh doanh, những thông tin như 
kết quả kinh doanh, các kế hoạch kinh doanh, những bản vẽ kỹ thuật hay thông tin cá 
nhân là những thông tin không được xâm phạm. Điều cần thiết là những thông tin trên 
phải được sử dụng là phân phối một cách hợp lý, có trách nhiệm.
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Tại Portcoast, nhiều hoạt động là tin tức khác nhau được cập nhật trên 
trang web của công ty và các công thông tin truyền thông khác như 
Facebook, Youtube,.... Tất cả thành viên của công ty đều được khuyến 
khích chia sẻ các thông tin về Portcoast trên mạng xã hội, nhưng bên cạnh 
đó, mỗi người phải thận trọng khi đăng tải và phản hồi các thông tin. Hãy 
nhớ rằng các thành viên của Portcoast khi đã cập nhật, xác nhận là thành 
viên của công ty trên các cổng thông tin, mạng xã hội thì sẽ trở thành đại 
diện của Portcoast. Điều này có nghĩa là các thông tin đăng tải đều có thể 
ảnh hưởng đến danh tiếng và lợi ích của Portcoast.

Bảo vệ các thông tin cá nhân và thông tin mật của công ty khi các thành 
viên truy cập vào các trang mạng xã hội, truyền thông là nghĩa vụ của mọi 
thành viên Portcoast và phải luôn ghi nhớ rằng quan điểm bày tỏ là quan 
điểm của cá nhân và không liên quan đến công ty.

4.3 Truyền thông, mạng xã hội

9

Thông tin tại Portcoast là một trong những tài sản quý giá nhất. Các thông 
tin này bao gồm các thông tin về tài chính, bí mật thương mại, giá cả, 
doanh thu, lợi nhuận, chiến lược và các kế hoạch, thông tin liên lạc, khách 
hàng và các nhà cung cấp, thông tin về các dự án mới hay các thông tin 
bảo mật của công ty. 

Thông tin mật của công ty phải được bảo mật, xử lý cẩn thận và không 
được chia sẻ với các Bên thứ ba không được uỷ quyền hay công khai trừ 
khi được ủy quyền cụ thể. Nghĩa vụ bảo mật thông tin phải tiếp tục duy trì 
trong và sau khi hoàn thành, kết thúc công việc tại công ty. Điều này cũng 
áp dụng đối với thông tin mà công ty nhận được từ khách hàng, các nhà 
cung cấp và các đối tác kinh doanh.

4.2 Thông tin mật
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Quảng bá khoa học, công nghệ và kỹ thuật cho các thành 
viên thuộc thế hệ trẻ để khuyến khích họ trở thành những 
nhà lập kế hoạch, nhà thiết kế, quản lý dự án và kỹ sư 
tương lai.

Hỗ trợ mỗi thành viên về định hướng phát triển để cung 
cấp các giải pháp đổi mới và bền vững nhằm  duy trì kỹ 
năng và nâng cao kiến thức.

Khuyến khích và hỗ trợ các thành viên Portcoast nhận ra 
khả năng của họ để đóng góp vào sự phát triển xã hội, 
môi trường và kinh tế cộng đồng.

Tôn trọng và ghi nhận đóng góp của mỗi thành viên, cung 
cấp các lợi thế và bình đẳng trong để tạo ra nhiều cơ 
hội tuyển dụng, phát triển, công nhận đóng góp và khen 
thưởng.

5.1 Một xã hội cho tương lai

Các nguyên tắc bền vững

Là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Cảng 
và Công trình Biển, Portcoast tin rằng tương lai phụ thuộc 
vào những gì chúng ta làm ở hiện tại. Mỗi người trong 
chúng ta có trách nhiệm quan tâm đến tính bền vững 
trong mỗi hành động của chính chúng ta và ảnh hưởng 
của chúng đối với xã hội và môi trường, phù hợp với các 
nguyên tắc bền vững của Portcoast.

“Tương lai phụ thuộc vào những gì 
chúng ta làm hôm nay...”

Ông Nguyễn Việt Dũng
Phó Tổng Giám Đốc thường trực

và Giám đốc Nhân sự
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Mỗi thành viên của Portcoast đóng góp đáng kể vào việc cải thiện và duy trì tác động tích 
cực đến môi trường. Tại Portcoast, chúng tôi luôn quản lý, lập hồ sơ đánh giá tác động 
môi trường một cách cẩn thận và hợp pháp để đảm bảo rằng các quyền môi trường thích 
hợp tồn tại.

Sự gia tăng trong việc sử dụng nguyên liệu thô và lãng phí trong quá trình sản xuất đã đạt 
đến mức độ báo động và là hậu quả của sự gia tăng dân số, đô thị hóa nhanh chóng và 
sự phát triển kinh tế. Một trong những chiến lược hợp lý và hiệu quả nhất để giảm thiểu 
tác động đến môi trường là sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả 
hơn. Chúng tôi quản lý các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và hỗ trợ khách hàng 
trong việc giảm thiểu sự hao hụt tài nguyên.

Thiên nhiên giúp con người phát triển, nhưng biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nguồn 
tài nguyên thiên nhiên đang đẩy nhanh mức độ tuyệt chủng và tàn phá môi trường sinh 
thái. Sự đa dạng sinh học tạo nên phần sống của vốn tự nhiên, chúng tôi bảo vệ và cải 
thiện hệ sinh thái, trân trọng các giá trị mà chúng cung cấp nhằm thể hiện sự tôn trọng 
đối với môi trường.

5.2 Sự tôn trọng đối với môi trường
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Portcoast luôn lựa chọn những công nghệ tiên tiến 
và đầu tư những trang thiết bị hiện đại để đảm bảo 
giảm thiểu đến mức tối đa các tác động đến môi 
trường trên tất cả các khía cạnh.

Sử dụng các nguồn tài nguyên năng lượng, nước, 
thực phẩm, giấy một cách hiệu quả và khôn ngoan, 
giảm thiểu việc đi lại bằng các phương tiện giao 
thông cá nhân, công tác bằng cách sử dụng các 
phương tiện viễn thông, các ứng dụng họp trực 
tuyến. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về bảo 
vệ môi trường. Không dựa vào sự cho phép của địa 
phương để lách luật dẫn đến những hành động phi 
đạo đức hoặc gây tổn hại đến môi trường.

Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, giảm thải khối 
lượng khí Carbon cho tất cả mọi khách hàng, đối 
tác kinh doanh để tạo ra những tác động tích cực 
đến sự biến đổi khí hậu. Liên tục cố gắng để trở 
thành một doanh nghiệp Low - Carbon và hỗ trợ 
cho chính phủ, các doanh nghiệp, xã hội chuyển 
đổi thành một nền kinh tế Low – Carbon.

5.3 Một nền kinh tế Low - Carbon

Chúng ta chủ trương lập kế hoạch, thiết kế 
để có thể cung cấp những giá trị bền vững, 
thành tựu kỹ thuật xuất sắc cho khách hàng. 
Hỗ trợ các tổ chức chính phủ, những nhà đầu 
tư và các cơ quan chức năng khác đạt được 
thành quả kinh tế, hạn chế các tác hại đến môi 
trường thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
và công nghệ.

Quản lý hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp một cách minh bạch, công bằng và có 
trách nhiệm.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc duy 
trì nền kinh tế địa phương, ưu tiên tuyển dụng 
các chuyên gia địa phương, chọn lựa và ưu tiên 
tạo điều kiện phát triển cho các nhà cung cấp 
tại địa phương.

Hợp tác với các tổ chức chủ chốt để phát triển 
các giải pháp thích hợp nhằm đáp ứng những 
thách thức về tính bền vững mà xã hội đang 
phải đối mặt.

5.3 Doanh nghiệp có trách nhiệm 
đối với tương lai
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Nếu có điều gì đó bạn cảm thấy không đúng, trái đạo đức, bất hợp pháp, không an toàn hoặc 
không an toàn và vi phạm bất kỳ quy tắc nào theo Bộ Quy tắc Ứng xử này, bạn nên báo cáo vấn 
đề hoặc sự lo ngại với người quản lý trực tiếp của bạn hoặc người quản lý cao hơn hoặc trực tiếp 
cho một trong các thành viên sau đây của Ban Điều hành:

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc - email: tuan.pa@portcoast.com.vn
Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng Giám đốc thường trực - email: dung.nv@portcoast.com.vn
Điện thoại: 0964314276

Thông tin liên hệ phản ánh các hành vi 
không tuân thủ Quy tắc Ứng xử06



Phụ lục 
Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc

Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc là sáng kiến về tính bền vững của doanh nghiệp lớn nhất 
thế giới. Đây là lời kêu gọi các công ty chuẩn hóa các chiến lược và hoạt động theo các nguyên 
tắc và khuôn khổ toàn cầu về quyền con người, lao động, môi trường, chống tham nhũng, và thực 
hiện các hành động thúc đẩy các mục tiêu xã hội.

Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc khuyến khích phong trào kết nối toàn cầu của các công 
ty có mục tiêu tăng trưởng bền vững và các bên liên quan để tạo ra thế giới mà chúng ta mong 
muốn.

Con người
Nguyên tắc 1: Các doanh nghiệp nên ủng hộ và tôn trọng việc bảo vệ các quyền con người đã 
được tuyên bố quốc tế; và
Nguyên tắc 2: đảm bảo rằng họ không đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền.

Quy chuẩn lao động
Nguyên tắc 3: Các doanh nghiệp nên giữ vững quyền tự do liên kết và công nhận quyền thương 
lượng tập thể một cách hiệu quả;
Nguyên tắc 4: loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc;
Nguyên tắc 5: xóa bỏ lạm dụng lao động trẻ em một cách hiệu quả; và
Nguyên tắc 6: xóa bỏ phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

Bảo vệ môi trường
Nguyên tắc 7: Các doanh nghiệp nên hỗ trợ cách tiếp cận phòng ngừa trước đối với các nguy cơ 
về môi trường;
Nguyên tắc 8: thực hiện các sáng kiến để thúc đẩy nhiều hơn nữa trách nhiệm bảo vệ môi trường; 
và
Nguyên tắc 9: khuyến khích phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện môi trường.

Chống tham nhũng
Nguyên tắc 10: Các doanh nghiệp nên chống tham nhũng dưới mọi hình thức, bao gồm cả tống 
tiền và hối lộ.
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