
CƠ CHẾ TIẾP NHẬN Ý KIẾN
CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Với phương châm công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, 
ngay từ ngày đầu thành lập, Tập đoàn Hoa Sen đã chủ động 
xây dựng các mối quan hệ bền vững với mỗi bên liên quan 
dựa trên giá trị văn hóa cốt lõi “Trung thực – Cộng đồng – 
Phát triển”, nhằm hướng tới mục tiêu mang lại chuỗi giá trị lâu 
dài cho tất cả các bên. Tập đoàn Hoa Sen cũng thống nhất 
để chọn ra những đại diện quan trọng từ các bên liên quan 
trọng yếu để thu gọn các vấn đề cần quan tâm, tập trung 
tham vấn các vấn đề liên quan đang có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Song song đó, 
những giải pháp thiết thực, các định hướng phát triển mang 
tầm chiến lược cũng được đưa ra góp phần thúc đẩy quá trình 
xây dựng cách thức quản lý cũng như ngày càng hoàn thiện 
mô hình hoạt động của Tập đoàn. 

    TRONG XU HƯỚNG CHUNG CỦA THỜI ĐẠI VỀ NHỮNG NHU CẦU TẤT YẾU CỦA CON 
ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TẬP ĐOÀN HOA SEN LUÔN CHÚ TRỌNG ĐẾN TẦM ẢNH 
HƯỞNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN DÙ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG LỚN HAY NHỎ. DO ĐÓ, TRƯỚC 
BẤT KỲ Ý KIẾN PHẢN HỒI NÀO TỪ PHÍA CÁC BÊN LIÊN QUAN CŨNG ĐỀU ĐƯỢC TẬP ĐOÀN 
HOA SEN XEM XÉT GIẢI QUYẾT.

““

ĐỐI TÁC

NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 

TRUYỀN 
THÔNG

CỘNG
ĐỒNG

KHÁCH
HÀNG

CỔ ĐỘNG 
NHÀ ĐẦU TƯ

CƠ QUAN
NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 131



ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng

Người
lao động

Đối tác

Với mục tiêu mang đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng, Tập đoàn Hoa Sen là doanh 
nghiệp tiên phong trong ngành vật liệu xây dựng ở Việt Nam triển khai hình thức mua hàng trực 
truyến trên website www.hoasengroup.vn. Tại đây, khách hàng nội địa và khách hàng xuất khẩu 
có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại sản phẩm, chọn chi nhánh, cửa hàng gần nhất để 
đặt mua theo hình thức đặt hàng lẻ hoặc đặt hàng thương mại với số lượng lớn. Đặc biệt, với hình 
thức chat trực tuyến và tổng đài tư vấn 18001515 sẽ tư vấn cụ thể về các loại sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu cũng như hỗ trợ phản hồi tất cả thắc mắc của khách hàng. 
Các kênh tiếp cận khác:    
• Hộp thư điện tử gopy@hoasengroup.vn, hotmail của các bộ phận có liên quan;
• Cập nhật thường xuyên các thông tin quan trọng trên trang mạng xã hội, website;
• Tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

• Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Hội nghị Công nhân viên Tập đoàn Hoa Sen theo định kỳ; 
• Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Ban chấp hành công đoàn;
• Khảo sát ý kiến nhân viên về an toàn lao động, môi trường làm việc, chính sách, phúc lợi xã 
hội,… thông qua email, điện thoại, mạng xã hội;
• Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ;
• Tổ chức các hoạt động nội bộ tại Công ty như hoạt động văn nghệ, thể thao, đoàn thể,…
• Kênh thông tin tương tác giữa Công đoàn cơ sở Tập đoàn Hoa Sen và người lao động thông qua 
groupmail congdoan@hoasengroup.vn

• Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp;
• Tiếp nhận và giải quyết thắc mắc thông qua trả lời email, điện thoại, fax,…
• Công khai minh bạch số liệu tài chính, các văn bản về chính sách kinh doanh, quy chế đấu thầu,…
• Tham dự các cuộc triển lãm, diễn đàn kinh tế (triển lãm VietBuild, triển lãm Vnrea Expo, triển lãm 
quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước – Viet Water, diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam,…);
• Tổ chức các chương trình nâng cao mối quan hệ với đối tác

Cổ đông - 
Nhà đầu tư

• Gặp gỡ trực tiếp định kỳ hàng tháng,  quý và theo yêu cầu;
• Tiếp nhận và giải quyết thắc mắc thông qua trả lời email, điện thoại, fax,…
• Tổ chức Đại hội cổ đông, các cuộc họp định kỳ và bất thường, thông báo BCTC chi tiết trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng;
• Công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 
khoán Hồ Chí Minh.
• Tham dự các hội thảo, diễn đàn thường niên ngành tôn thép để chia sẻ thông tin và cơ hội mở 
rộng đầu tư.

CÁCH TIẾP CẬN

Cộng đồng • Liên tiếp nhiều năm liền, Tập đoàn Hoa Sen là đơn vị đồng tổ chức và tài trợ cho chuỗi chương 
trình của diễn giả không tay không chân Nick Vujicic đến Việt Nam, truyền những cảm hứng đến 
nhiều đối tượng tại các địa phương và lan tỏa giá trị sống tốt đẹp đến cộng đồng;
• Thực hiện chương trình “Tôn Hoa Sen – Cùng em đi học” tại hơn 800 trường tiểu học thuộc 63 
tỉnh, thành trên toàn quốc và trao tặng hàng trăm nghìn phần quà và xe đạp cho học sinh nghèo 
vượt khó học tốt;
• Hưởng ứng các cuộc vận động về hiến máu nhân đạo, các hoạt động từ thiện vì người nghèo; 
đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời thân nhân các vùng thiên tai, lũ lụt;
• Phối hợp với chính quyền địa phương thăm dò ý kiến người dân quanh khu vực dự án;

Cơ quan
Nhà nước

• Tích cực tham gia các tổ chức, Hiệp hội trong ngành tôn thép;
• Tham gia các hội nghị, hội thảo do Chính phủ, các bộ ngành tổ chức với vai trò là thành 
viên của Hiệp hội Thép Việt Nam;
• Tuân thủ các quy định Pháp luật trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Truyền thông • Công khai, minh bạch thông tin và trả lời phỏng vấn các cơ quan báo đài trên các phương tiện 
thông tin đại chúng;
• Thực hiện thông cáo báo chí khi có sự kiện và gửi đến các cơ quan truyền thông nhằm công 
bố thông tin;
• Cập nhật thường xuyên các thông tin quan trọng trên website công ty, mạng xã hội;
• Phối hợp thực hiện nhiều chương trình truyền hình và công bố thông tin trên báo đài chính 
thống về những sự kiện nổi bật của Tập đoàn.
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