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CONG TV CO PHAN PHAT TRIEN HUNG HU 

Xác nhän và cam két chU trong quan tam tOi trách nhim vOl môi tniOng và tap trung 

vao viêc ci tién khOng ngUng các van dé lien quan tOl môi truOng cho cãc hot dng cOa 

Cong ty. 

ChUng tOi thuc hiên hoat cong kinh doanh thông qua viêc tao ra môt mOi truOng xanh, 

lành manh và an toàn cho nhán viên bang cách cam két giám phát thai khi nhà kinh, giám 

thiéu tác clang tOl mOi truOrig và khOng ngüng cal tién hiêu suât mOi truOng vOl nhiéu sang 

kién khãc nhau. 

Trién khai chinh säch Van phông xanh nhu môt phân cUa he thông quán ly  mOi trudny 

cüa tó chuc. Tat Ca cac phông ban và toàn bô Can bO Nhän viên trong van phông phái tuän 

thu các nguyen täc sau: 

1. KhOng ngüng tim các co hi cal tién các van dé lien quan den mOi truOng cho tat cá 

các hoat dong; 

2. Dam báo tuàn thu tat cá các qul dnh cUa chinh phU va các cci quan quan ly ma to 

chuc chiu su quán ly; 

3. Giám thiéu viêc s dung tài nguyen thiên nhiên và tác clang tOi mOi truOng the hiên 

bang giäm chi sO phãt thai CO2; 

4. ChU clang phong ngüa các khá nang gay 6 nhim mOi truOng dé lam giám thiéu nhiéu 

nhat CO the các tãc clang tOi mOi truOng tü các hot dng cUa Van phông; 

5. Giao dyc và vn dng tht cá Can b Nhán vién ye trách nhim báo v mOi truOng; 

6. Truyén thông tOl cac dOi tác ye cam két báo v môi truOng cUa tO chuc; 

7. Bao cáo day dü và trung thuc dánh giá tác clang môi truOng cUa Van phongJ' 
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