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tầm nhìn
Là công ty chế tác và bán Lẻ trang sức hàng đầu

tại châu á, giữ vị trí số 1 trong các phân khúc
thị trường trang sức trung và cao cấp tại việt nam.

sứ mệnh
pnJ mang Lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng 

bằng các sản phẩm trang sức tinh tế,
chất Lượng vượt trội.

triết lý
 phát triển bền vững

đẶt Lợi ích khách hàng và Lợi ích Xã hội 
vào Lợi ích cỦa Doanh nghiệp.

giá trị cốt lõi
1. chính trỰc  3. chất Lượng             5. gẮn kết
2. trách nhiệm 4. đỔi mỚi
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TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI BÁO CÁO
Báo cáo phát triển bền vững được PNJ thực hiện định kỳ hằng năm, cùng niên độ 
với Báo cáo thường niên, nhằm đánh giá lại kết quả đã đạt được dựa trên chiến 
lược phát triển bền vững mà PNJ hoạch định, đồng thời báo cáo cho các bên liên 

quan với tiêu chí công khai, minh bạch.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu trên ba khía cạnh: kinh tế, xã hội và 
môi trường. Tất cả được xác định dựa trên đánh giá kết hợp giữa mức độ quan tâm 
của các bên liên quan và tầm quan trọng của các yếu tố đó đối với PNJ. Thông 
tin bao gồm chiến lược phát triển bền vững của PNJ trong dài hạn, trung hạn và 
ngắn hạn, hoạt động cụ thể và định hướng mục tiêu trong tương lai cùng chương 

trình hành động cụ thể.

PHẠM VI VÀ CHU KỲ BÁO CÁO
Báo cáo được lập cho phạm vi hoạt động của Văn phòng Trụ sở chính, chi nhánh 

và các công ty thành viên, bắt đầu từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

THAM CHIẾU
Nội dung được lập dựa trên đặc thù lĩnh vực hoạt động của PNJ, tham chiếu các 

tiêu chuẩn GRI.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để gửi những tham vấn, khuyến nghị liên quan đến hoạt động phát triển bền vững 
của PNJ và nội dung của báo cáo, các cá nhân, tổ chức xin vui lòng liên hệ ông 

Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ đối ngoại PNJ. 
Email: tan.hv@pnj.com.vn

THÔNG TIN CẤP PHÊ DUYỆT CAO NHẤT 
Nội dung thông tin trong Báo cáo phát triển bền vững 2018 được phê duyệt bởi bà 

Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ.

TạI PNJ, CôNG CuộC PHáT TRIểN BềN VữNG ĐượC TIếN HàNH ĐồNG THờI Cả BêN TRoNG 

Và BêN NGoàI DoaNH NGHIệP. CáC BướC TIếN Về KINH Tế GắN LIềN VớI HoạT ĐộNG 

PHáT TRIểN xã HộI, CảI THIệN MôI TRườNG SốNG, TăNG CườNG GIáo DụC, HoàN THIệN 

Hệ THốNG aN SINH xã HộI, LIêN KếT CáC HIệP HộI Để CùNG TăNG TRưởNG BềN VữNG Và 

CùNG Tạo BốI CảNH THuậN LợI CHo Sự PHáT TRIểN CoN NGườI, HìNH THàNH CáC ĐơN 

Vị KINH Tế MớI, KíCH THíCH Tạo LậP CáC GIá TRị CộNG ĐồNG. TấT Cả ĐượC HoạCH ĐịNH 

CHIếN LượC Lâu DàI, Có Kế HoạCH HàNH ĐộNG Cụ THể, ĐồNG Bộ Và ĐượC ĐáNH GIá  

HIệu Quả ĐịNH Kỳ Để Có THay ĐổI PHù HợP VớI NHữNG THay ĐổI Về BốI CảNH Và TốC Độ 

PHáT TRIểN TừNG THờI Kỳ.
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Kính gửi quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn 
thể CBNV công ty PNJ,

Với chiến lược phát triển bền vững đã được hoạch định, PNJ 
đã phát huy nền tảng nội lực mạnh mẽ để vượt qua một năm 
2019 đầy biến động để không chỉ trở thành nhà bán lẻ xuất 
sắc nhất ngành kim hoàn châu á, mà còn là đơn vị điển hình, 
tiên phong phát triển bền vững của khu vực. 

Kết quả này đã chứng minh sức mạnh nội tại của PNJ, tầm 
nhìn chiến lược cùng những chỉ đạo sát sao của HĐQT và 
BĐH, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể CBNV, sự ủng hộ 
và niềm tin tuyệt đối của các cổ đông, đối tác và khách hàng. 
Đồng thời, nó khẳng định khả năng ứng phó linh hoạt, hiệu 
quả của doanh nghiệp giữa bối cảnh phức tạp của những biến 
động địa chính trị ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, 
bán lẻ, trước các khuynh hướng tiêu dùng ảnh hưởng sâu 
sắc bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trào lưu số hóa 
cuộc sống. Doanh nghiệp cũng đã chứng minh được sức cạnh 
tranh trên thị trường vàng và trang sức Việt Nam trước sự gia 
nhập thêm nhiều doanh nghiệp mới đến từ cả trong và ngoài 
nước. Đặc biệt, PNJ đã cho thấy năng lực sáng tạo tuyệt vời, 
vượt qua những khó khăn bước đầu trong giai đoạn golive 
ERP, quản trị tối ưu các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp và 
nền tảng vững chắc để trở thành nhà bán lẻ chuyên nghiệp. 

Nguồn sức mạnh tổng lực trên đã giúp PNJ liên tiếp gặt hái 
nhiều thành công, tiếp tục khẳng định vị thế thống lĩnh ngành 
kim hoàn Việt Nam. Doanh thu duy trì tăng trưởng với tốc độ 
bình quân (CaGR) 22%/năm cho giai đoạn 2016 – 2019, và 
tăng gấp đôi sau 3 năm. Riêng 2019, biên lãi gộp được duy 
trì thành công ở mức 20,4% và lợi nhuận trước thuế chinh 
phục thành công cột mốc 1.500 tỷ. Chuỗi cửa hàng bán lẻ 
không ngừng phát triển, đạt 346 cửa hàng phủ sóng 52/63 
tỉnh, thành.  

Và cùng với chiến lược phát triển bền vững, PNJ đã tích hợp 
các mục tiêu kinh tế vào các mục tiêu cộng đồng. Bước đi này 

thÔng Điệp
CHỦ TỊCH HĐQT

TM. HộI ĐồNG QuảN TRị

CAO THỊ NGỌC DUNG

nhằm góp phần chuyển dịch bối cảnh tích cực trên cơ sở làm 
nổi bật các mối liên kết tương quan cộng sinh, cộng hưởng, 
qua đó tác động từ nhận thức đến hành động cụ thể của các 
cá nhân, tổ chức để cùng chung tay xây dựng môi trường 
thuận lợi cho tất cả yếu tố trên mọi lĩnh vực đời sống có thể 
phát triển một cách hài hòa. Điều này thể hiện quan điểm 
quản trị mà PNJ đã quán triệt một cách sâu sắc: “Doanh 
nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi tồn tại trong một 
xã hội phát triển bền vững.” Đây là lý do mà trong nhiều năm 
qua, doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực và để lại dấu ấn 
đậm nét trong hàng loạt hoạt động phát triển giáo dục, phát 
triển con người bảo vệ môi trường sống, kết nối các doanh 
nghiệp, các hiệp hội nhằm góp phần tạo đà tiến chung cho 
toàn xã hội. 

Với sự tự hào về thành quả đã đạt được và khát khao chinh 
phục thử thách mới, trong giai đoạn kế tiếp, các thành viên 
PNJ sẽ luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt trên 
chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế và trào lưu xã hội 
- công nghệ để không chỉ tiếp tục giữ vững vị thế, gia tăng 
sức ảnh hưởng và mở rộng thị trường quốc tế, mà còn tăng 
cường sự hiện diện và tạo lập giá trị mới trong công cuộc 
phát triển xã hội bền vững. Tiến trình này sẽ gắn liền với 
chiến lược trọng tâm phát triển bản sắc văn hóa và tiếp tục 
hoàn thiện môi trường kích hoạt nguồn nhân lực phát huy tối 
đa tiềm năng. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý 
cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể CBNV đã 
luôn dành cho PNJ sự tin tưởng, thương yêu và hết mình 
đóng góp cho sự phát triển của công ty. Chúng tôi tin rằng 
với sự quyết tâm mạnh mẽ, trên dưới một lòng của CBNV 
công ty, cùng những chiến lược đúng đắn và những nền tảng 
mà chúng ta đã dày công xây dựng, PNJ sẽ tiếp tục phát huy 
mạnh mẽ nội lực để chinh phục nhiều kỳ tích lớn trong năm 
2020. 

Trân trọng. 

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
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  lịch sỬ hình thÀnh vÀ phát triển

HÀNH TRÌNH TIÊN PHONG 
PNJ xáC ĐịNH CHIếN LượC PHáT TRIểN Là NHà SảN xuấT KINH DoaNH TRaNG SỨC CHuyêN NGHIệP.

28/04/1988 - cửa hàng Kinh doanh Vàng Bạc Phú Nhuận ra đời. 

1992 - PNJ chính thức mang tên Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận. 

1994 và 1998  PNJ  thành  lập Chi nhánh tại 2 trung tâm kinh tế trọng điểm là Hà Nội và Đà Nẵng.

GIaI ĐoạN GHI Dấu NHIều ĐổI MớI, NHữNG GIá TRị CốT LõI Của PNJ LuôN ĐượC PHáT Huy
TRở THàNH “Bệ PHóNG” MaNG TíNH CHIếN LượC, BIếN THáCH THỨC THàNH Cơ HộI.

1999 Khai trương chi nhánh tại Cần Thơ, PNJ hoàn thành việc có mặt 3 trung tâm kinh tế lớn.

2001 Nhãn hiệu PNJSilver ra đời, năm 2005 tái tung hình ảnh mới.

2004, PNJ thành CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận.  PNJ đạt danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp bán lẻ 
hàng đầu Châu á - Thái Bình Dương, đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

2005, nhãn hiệu trang sức cao cấp Cao Fine Jewellery ra đời.

2008, PNJ là nhà tài trợ trang sức và vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tổ chức tại Việt Nam.

2008 - 20 năm thành lập, PNJ công bố thay đổi logo mới. PNJ trở thành một trong 200 doanh nghiệp lớn 
nhất Việt Nam theo công bố của uNDP và vinh dự đón Huân chương Độc lập Hạng ba.

KHÔNG NGỪNG BỨT PHÁ

PNJ HIệN THựC Hóa TầM NHìN Là CôNG Ty CHế TáC Và BáN Lẻ TRaNG SỨC HàNG Đầu TạI CHâu á, 
GIữ Vị TRí Số MộT TRoNG CáC PHâN KHúC THị TRườNG TRaNG SỨC TRuNG Và Cao CấP TạI VIệT NaM.

2009, cổ phiếu PNJ chính thức niêm yết tại HoSE, PNJ là doanh nghiệp kim hoàn đầu tiên và duy nhất 
niêm yết trên sàn chứng khoán cho đến nay.

Tháng 08/2009, Công ty TNHH MTV Thời trang Cao được thành lập.
2012, Khánh thành xNNT PNJ - một trong những xí nghiệp chế tác nữ trang hàng đầu Châu á. Khánh thành 
Trung tâm trang sức, kim cương và đồng hồ lớn nhất trên toàn hệ thống tại 52a-52B Nguyễn Văn Trỗi, Phú 
Nhuận, TP.HCM.  

2013 - 25 năm thành lập, nhãn hàng PNJSilver tái định vị. Nhãn hàng trang sức vàng PNJ công bố thông 
điệp mới “Tôn vinh giá trị đích thực”.

2016 - PNJ ra mắt BST Tôi yêu Việt nam mang đậm tinh thần dân tộc tại Vietnam Fashion Week

2017 - PNJ vinh dự đồng hành cùng tuần lễ cấp cao aPEC 2017, quảng bá hình ảnh Việt Nam qua bộ huy 
hiệu aPEC VIETNaM 2017; PNJ đoạt giải “aSIa’S BEST REPoRT oN THE SDGS”, Doanh nghiệp xuất sắc 
aSEaN (outstanding Enterprise of the year - aSEaN) và Top 3 Nhà bán lẻ Châu á do JNa bình chọn, …

2018 - PNJ đánh dấu mốc son 30 năm với fashion show trang sức lớn nhất Việt Nam, lập bộ huy chương 
Niềm tin vàng tặng đội tuyển u23 Việt Nam, lọt Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, nhận 
giải thưởng JNa lần thứ 4, 3 lần liên tiếp lọt Top 10 trong 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững, trở thành 
doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô,…

Năm 2019: Trở thành Nhà bán lẻ xuất sắc nhất ngành kim hoàn châu á - JNa, bắt tay Walt Disney - 
mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định uy tín thương hiệu trên toàn cầu.

KIẾN LẬP KỲ TÍCH

PNJ CHíNH THỨC Mở Ra GIaI ĐoạN PHáT TRIểN MớI

KHI CHINH PHụC THàNH CôNG TầM NHìN Và

TRở THàNH NHà BáN Lẻ TRaNG SỨC xuấT SắC NHấT CHâu á,

BắT Tay WaLT DISNEy Và Mở RộNG HợP TáC QuốC Tế,

TIếP TụC KHẳNG ĐịNH uy TíN Của MộT THươNG HIệu QuốC GIa 
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nhÃn hÀng vÀ Dịch vỤ

Nhãn hàng TRANG SỨC VÀNG PNJ

Từ khi ra đời năm 1988 cho đến nay, nhãn hàng trang sức vàng PNJ luôn không ngừng sáng tạo để liên tục cho 
ra đời hàng trăm bộ sưu tập đa dạng về chất liệu vàng, phong phú về chủng loại đá quý với những thiết kế đột 
phá mang tính tiên phong, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự sang trọng và đẳng cấp của người tiêu dùng Việt. 

Các sản phẩm trang sức vàng mang thương hiệu PNJ luôn có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp sang trọng và 
độc đáo, thời trang và hiện đại, với mỗi chi tiết đều được thổi hồn sống động bởi các nhà thiết kế tài năng và 
đôi bàn tay khéo léo của người thợ kim hoàn lành nghề, nhằm đảm bảo cho sản phẩm độ tinh xảo và tính 
thẩm mỹ cao, đáp ứng thị hiếu của mọi đối tượng khách hàng.
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Nhãn hàng TRANG SỨC & PHỤ KIỆN PNJSILVER

xuất hiện trên thị trường trang sức Việt Nam vào năm 2001, cho đến nay, PNJSilver như một cô gái trẻ 
hiện đại luôn dẫn đầu xu hướng với những bộ trang sức bạc và phụ kiện đa dạng, mới lạ. Với sắc hồng 
tím thời trang và năng động, PNJSilver tự hào là thương hiệu trang sức dễ dàng được nhận diện tại nhiều 
trung tâm mua sắm trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, đáp ứng cơn khát trang sức thời trang của giới 
trẻ, nhóm đối tượng khách hàng chính mà PNJSilver hướng tới.

  nhÃn hÀng vÀ Dịch vỤ

Nhãn hàng TRANG SỨC CAO FINE JEWELLERY

Ra đời từ năm 2005, Cao Fine Jewellery từng bước chinh phục những khách hàng đẳng cấp bởi chính 
sự khác biệt độc đáo của một thương hiệu cao cấp.  Sản phẩm của Cao Fine Jewellery được chế tác từ 
vàng 18K cùng những viên kim cương, đá quý, bán qúy có màu sắc sống động - tất cả đều được đảm 
bảo về độ chiếu sáng cùng giác cắt mài tinh tế từ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực cắt mài đá 
quý hay trong lĩnh vực kiểm định trên thế giới. Các trung tâm trang sức cao cấp của Cao luôn tọa lạc tại 
khu mua sắm sang trọng nhất Sài Gòn, Hà Nội đã cho thấy tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Cao Fine 
Jewellery trên con đường chinh phục những khách hàng đẳng cấp cũng như trong việc cạnh tranh trực 
tiếp với các thương hiệu trang sức quốc tế đang hiện diện tại Việt Nam.
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Nhãn hàng TRANG SỨC & PHỤ KIỆN JEMMA

Được khơi nguồn từ trào lưu phụ kiện thời trang đang ngày càng rầm rộ trên thế giới, JEMMa là nhãn 
hàng trang sức phụ kiện cao cấp ra đời từ cuối năm 2009. Với định hướng phát triển là một nhãn hàng 
trang sức phụ kiện thời trang cao cấp, hiện đại, JEMMa như một lựa chọn mới mẻ mang lại sự thanh 
lịch, quý phái cho phái đẹp. Tất cả sản phẩm JEMMa đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, cập 
nhật các xu hướng thời trang mới nhất trên nền chất liệu đa dạng từ bạc, hợp kim cao cấp cùng các loại 
đá bán quý rực rỡ sắc màu, để tạo nên những sản phẩm trang sức thời trang độc đáo, không chỉ thể hiện 
đẳng cấp, gu thẩm mỹ tinh tế mà còn mang đến niềm tự hào cho người sở hữu.

  nhÃn hÀng vÀ Dịch vỤ

Với thế mạnh về trình độ thiết kế, công nghệ chế tác cùng đội ngũ nghệ nhân và thợ kim hoàn có tay 
nghề cao, giàu sức sáng tạo, PNJ là một trong những thương hiệu tiên phong cung cấp cho khách hàng 
doanh nghiệp dòng sản phẩm quà tặng đa dạng, chất lượng vượt trội. Những tặng phẩm này ẩn chứa 
thông điệp bao hàm những giá trị quý giá được trao gửi, tạo dấu ấn tốt đẹp, không chỉ tôn vinh cái chân, 
cái mỹ của đôi bên mà còn thể hiện nét đẹp tâm hồn thuần túy, đậm bản sắc.

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP
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DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH
KIM CƯƠNG, ĐÁ QUÝ, KIM LOẠI QUÝ

Công ty TNHH MTV Giám định PNJ do PNJ thành lập là đơn vị giám định kim cương, đá quý, kim loại 
quý hàng đầu thị trường Việt Nam hiện nay và là một trong số ít công ty kiểm định trong nước xây dựng, 
vận hành thành công theo tiêu chuẩn quốc tế ISo 17025. Qua hơn 20 năm hoạt động, bên cạnh đội ngũ 
chuyên gia giàu kinh nghiệm, thường xuyên được cập nhật kiến thức, trang thiết bị công nghệ hiện đại, 
chính trách nhiệm, sự trung thực, minh bạch, thái độ trung lập và độ chính xác cao đã giúp PNJLab 
khẳng định uy tín vững chắc đối với khách hàng. 

  nhÃn hÀng vÀ Dịch vỤ

Bắt đầu tiến vào thị trường đồng hồ vào năm 2012, PNJ tập trung phân khúc thị trường trung và cao 
cấp, tương đồng với chiến lược chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp đối với mảng trang sức. Thương 
hiệu PNJ Watch đã và đang có những bước tiến chắc chắn với các dòng sản phẩm được đông đảo người 
tiêu dùng ưa chuộng như: Longines, Movado, Michael Kors, Tissot,.. Trong bối cảnh thị trường còn rất 
phân mảnh, doanh nghiệp hứa hẹn trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực phân phối đồng hồ chính hãng tại 
Việt Nam.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mục tiêu của PNJ                       

Tích hợp 17 mục tiêu LHQ                       

Mức độ trọng yếu các lĩnh vực liên quan

Gắn kết các bên liên quan

Tích hợp các mục tiêu kinh tế vào chiến lược PTBV

Minh bạch hóa thông tin và cạnh tranh lành mạnh         

 MỤC TIÊU CỦA PNJ

TÍCH HỢP 17 MỤC TIÊU LHQ
Căn cứ nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, PNJ đã nghiên cứu, lựa chọn trên cơ sở đặc thù lĩnh vực 
hoạt động, bối cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam, đồng thời tích hợp vào định hướng và các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể 
cán bộ nhân viên PNJ luôn tỉnh thức để sáng tạo không 
ngừng, vượt trên chuyển biến nhanh chóng của nền kinh 
tế và trào lưu xã hội - công nghệ để đảm bảo tốc độ tăng 
trưởng nhanh bền vững và vị thế số 1 nhà bán lẻ trang sức 
châu á, cũng như tiến xa hơn trên tiến trình thâm nhập thị 
trường quốc tế. HĐQT của PNJ đã luôn hết sức nghiêm túc 
chuẩn bị kỹ càng, đầu tư có trọng tâm, đảm bảo PNJ luôn 
có sự sẵn sàng tốt nhất cho tương lai với 4 trong tâm chiến 
lược cho giai đoạn 2019-2022:

- Tăng trưởng vững chắc

- Không ngừng phát triển đồng bộ năng lực sản xuất, 
quản trị chuỗi cung ứng, quản trị chiến lược, marketing,.. 
để tạo sức mạnh toàn diện của doanh nghiệp.

- Tiếp tục công cuộc làm giàu tài nguyên nguồn nhân lực, 
tài nguyên thương hiệu, tài nguyên khách hàng ,…để gia 
tăng mạnh mẽ nguồn lực.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực đủ kiến thức, kinh nghiệm 
phân tích, sử dụng dữ liệu trong hoạt động kinh doanh để 
tiến nhanh, tiến mạnh vào kỷ nguyên bán lẻ 4.0. 

A. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC, NỀN TẢNG THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VÀ TẠO ĐÀ ĐỘT PHÁ TRONG TƯƠNG LAI

Bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, phát triển con 
người chính là những hoạt động quan trọng để thay đổi 
bối cảnh theo hướng tích cực, tạo ra môi trường phát triển 
thuận lợi cho doanh nghiệp, cả về động lực tăng trưởng 
lẫn dư địa thị trường và sức cạnh tranh. Do đó, tạo lập giá 
trị để góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững 
được PNJ hoạch định chiến lược lâu dài, tích hợp vào tiến 
trình chinh phục các mục tiêu kinh tế.

Không dừng lại ở các hành động, dự án hoàn thiện hệ thống 

an sinh, cải thiện môi trường sống, điều kiện kinh tế, điều 
kiện chăm sóc y tế, giáo dục, PNJ còn chủ động đề xuất, 
liên kết các tổ chức, các hiệp hội để tạo nguồn lực tác 
động, hình thành môi trường sống lý tưởng để mỗi cá nhân 
được phát triển tốt nhất trên mọi khía cạnh đời sống. 

Đồng thời, doanh nghiệp không ngừng liên kết các thành 
tố, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp để tạo sự cộng 
hưởng, hình thành môi trường thuận lợi cho các nhà khởi 
nghiệp phát triển.

B. TÍCH HỢP CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

PHÁT TRIỂN
XÃ HỘI

BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN
NGUỒN

NHÂN LỰC

XÂY DỰNG
CỘNG ĐỒNG

• Tăng trưởng bền vững về doanh thu
và lợi nhuận.

• Tối đa hóa lợi ích cổ đông và nhà đầu tư.

• Nâng cao sự nhận biết của khách hàng
trong nước đối với thương hiệu và sản 

phẩm của công ty, từng bước mang 
thương hiệu PNJ vươn ra tầm thế giới.

Tạo việc làm và điều 
kiện kinh tế ổn định 

cho người lao động tại 
địa phương.

• Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm 
nguồn tài nguyên thiên nhiên.

• Xử lý triệt để và hiệu quả chất thải 
nguy hại từ quy trình sản xuất

• Thực hiện những hoạt động bảo vệ
môi trường.

• Tạo môi trường làm việc lành 
mạnh và lý tưởng

cho người lao động.

• Thu hút, nuôi dưỡng và giữ 
chân nhân tài.

Đầu tư có hiệu quả
vào các dự án

cộng đồng, an sinh xã hội.
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CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

XÓA NGHÈO XÓA ĐÓI
CUỘC SỐNG
KHỎE MẠNH

CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

BÌNH ĐẲNG GIỚI NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH

NĂNG LƯỢNG
SẠCH VÀ BỀN VỮNG

VIỆC LÀM VÀ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ  

NGÀNH, ĐỔI MỚI VÀ
CƠ SỞ HẠ TẦNG  

GIẢM
BẤT BÌNH ĐẲNG 

ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG
BỀN VỮNG  

TIÊU DÙNG & SẢN XUẤT
CÓ TRÁCH NHIỆM  

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÀI NGUYÊN NƯỚC 

TÀI NGUYÊN ĐẤT 
HÒA BÌNH CÔNG BẰNG

&THỂ CHẾ VỮNG MẠNH  
XÂY DỰNG QUAN HỆ

ĐỐI TÁC CHO CÁC MỤC TIÊU

GẮN KẾT 17 MỤC TIêU CủA lIêN HIỆP QUỐC

chiến lƯỢc phát triển bền vững

MỨC ĐỘ TRỌNG YẾU CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN

GRI 415 - Chính sách công
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BƯỚC 1 VÀ BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN VÀ MỨC ĐỘ TRỌNG YẾU

BƯỚC 3: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỚI CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU 

BƯỚC 4: BÁO CÁO, RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ 

(a): Đây là các lĩnh vực mang tính trọng yếu nhất đối với PNJ và các bên liên quan, cũng đồng thời là các lĩnh vực được 
gắn với chiến lược phát triển bền vững của PNJo. Do đó, công ty luôn nỗ lực để xây dựng một quy trình kiểm soát và 
quản lý để đạt được các mục tiêu như chiến lược đề ra, đồng thời tích cực tham vấn và lắng nghe các bên liên quan để 
cải thiện, cập nhật những thay đổi và có những cách ứng phó kịp thời 

(C): Đây là các lĩnh vực mà hầu như PNJ không có hoạt động tham gia hoặc có liên quan rất ít trong năm 2019. Tuy nhiên, 
định kỳ, PNJ vẫn tiến hành đánh giá và rà soát để kịp thời vào danh sách các lĩnh vực trọng yếu nếu có những thay đổi 
trong hoạt động của công ty. 

Định kỳ, ủy ban Phụ trách các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường phối hợp với các phòng ban chức năng để thống kê, 
báo cáo tình hình hoạt động của các lĩnh vực trọng yếu trong năm để ứng phó giải quyết các vấn đề một cách kịp thời. 

PNJ nỗ lực đảm bảo các thông tin, số liệu trung thực và đầy đủ, dựa trên kết quả thực tế và đánh giá khách quan của 
các bên độc lập. Trong quá trình báo cáo, việc đảm bảo bên ngoài được thực hiện theo hướng dẫn “Đảm bảo bên ngoài 
cho báo cáo Phát triển bền vững” của GRI. 

- Báo cáo tài chính của PNJ được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 

- Các kết quả quan trắc môi trường đều được thực hiện bởi các cơ quan có đủ năng lực của nhà nước hoặc được các cơ 
quan quản lý chỉ định và cấp phép.
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GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN 

PNJ xác định các bên liên quan dựa vào những ảnh hưởng 
có thể có từ hoạt động của PNJ đến cá nhân, tổ chức có 
liên quan hoặc dựa trên sức ảnh hưởng của các cá nhân/tổ 
chức này lên các hoạt động hiện tại của công ty. PNJ tiếp 
cận và trao đổi thông tin với các bên liên quan thông qua 
nhiều nguồn và phương tiện thông tin khác nhau. 

Quá trình trao đổi thông tin này giúp PNJ đưa ra được một 
bức tranh tổng thể và mang tính khách quan về những 

hoạt động, chính sách hiện tại cũng như các định hướng 
trong tương lai của công ty. 

Bước 1: xác định các bên liên quan
Bước 2: xác định mức độ ưu tiên dựa trên các hoạt động 
tham vấn với các bên liên quan
Bước 3: Gắn kết các bên liên quan với các lợi ích kỳ vọng
Bước 4: Rà soát và đánh giá định kỳ

chiến lƯỢc phát triển bền vững

SỰ TƯƠNG TÁC, PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA PNJ

Khách Hàng 

�ác ��n
���n ���n
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QUY TRÌNH TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Quy trình được xây dựng nhằm thực hiện một cách có hệ thống và được giám sát, đánh giá hiệu quả một cách chặt 
chẽ các hoạt động mang lại lợi ích kinh tế được tích hợp cùng các mục tiêu phát triển bên vững.

TÍCH HỢP CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VÀO CHIẾN LƯỢC PTBV 

- Liên tục cập nhật, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các mục tiêu phát triển 
bền vững  với các cấp lãnh đạo.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới, và đưa 
ra các gắn kết mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược dài hạn một cách phù hợp.

1
NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ GẮN KẾT MỤC TIÊU PTBV

VÀO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

- Các Khối chức năng hàng kỳ báo cáo, đánh giá về hiện trạng, rủi ro, thách thức và 
cơ hội và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.
- Ban lãnh đạo đánh giá và rà soát, kết hợp tham vấn ý kiến các bên liên quan để đưa 
ra các chiến lược kinh doanh cụ thể.

2
GẮN KẾT MỤC TIÊU PTBV VÀO CHIẾN LƯỢC

KINH DOANH CỤ THỂ

- Thành lập và phân công các nhóm chuyên trách thực hiện.
- xây dựng, cập nhật và cải tiến các quy trình nội bộ phù hợp với định hướng
phát triển bền vững.

3
CỤ THỂ HÓA HÀNH ĐỘNG VÀ THỰC THI

- Báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hàng kỳ.
- Tham vấn ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 
- Ghi nhận và đánh giá các thành tựu, hạn chế, để cải tiến, khắc phục cho công tác 
lập chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh trong năm tiếp theo.

4
BÁO CÁO, RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Các bên
liên quan

SỰ TƯƠNG TÁC, PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA PNJ (TT)

chiến lƯỢc phát triển bền vững
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chiến lƯỢc phát triển bền vững

MINH BẠCH HÓA THÔNG TIN VÀ CẠNH TRANH LÀNH MẠNH 

Dòng thông tin phát đi và dòng thông tin phản hồi luôn được đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, chính xác 
cả trong nội bộ và giữa các bên liên quan nhằm giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh không thuận lợi, 
kịp thời đưa ra những thay đổi cần thiết để đạt hiệu quả cao nhất trong tất cả các hoạt động về kinh tế, 
môi trường, xã hội. PNJ luôn cam kết minh bạch hóa thông tin.

Không

Không

Có

Có

Bên cạnh đó, PNJ luôn tuân thủ nghiêm túc luật cạnh 
tranh, tuyệt đối không thực hiện các hành vi cản trở cạnh 
tranh lành mạnh, đồng thời tích cực tham gia xây dựng, 
đóng góp và phát triển một môi trường cạnh tranh công 
bằng, bình đẳng trên tinh thần xem cạnh tranh chính là 
yếu tố quan trọng hình thành động lực phát triển của 
doanh nghiệp nói riêng, của toàn ngành kim hoàn Việt 
Nam nói chung. Qua đó, PNJ từng bước khẳng định sự 
minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. 

Đây là lý do mà trong nhiều năm qua, quá trình phát triển của 
PNJ gắn liền với các hoạt động của Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, 

Đá quý Việt Nam và Hội Mỹ nghệ, Kim Hoàn, Đá quý TP. 
HCM, nhằm cập nhật, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức 
và tình hình thị trường trang sức, kim cương, đá quý đến các 
doanh nghiệp trong ngành và khách hàng nhằm minh bạch 
hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Tất cả thông tin về hoạt động và kết quả đạt được của 
doanh nghiệp luôn được công bố rộng rãi thông qua 
BCTC đã được kiểm toán độc lập, các kỳ đại hội đồng cổ 
đông, các hội thảo chuyên đề, họp báo và trên tất cả các 
phương tiện thông tin đại chúng.

QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN MINH BẠCH
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐIỂN HÌNH CHÂU Á

VượT Qua MộT NăM 2019 NHIều SóNG GIó, VớI SỨC SáNG Tạo Và Sự 
Nỗ LựC BềN Bỉ, PNJ Đã ĐốI Đầu Và CHIếN THắNG CáC THáCH THỨC Để 
xây DựNG MộT NộI LựC MạNH, THIếT LậP Đà BỨT PHá NHaNH, Tạo NêN 
NHữNG Kỳ TíCH LớN. Vị THế ĐượC NâNG Cao Và Mở Ra GIaI ĐoạN PHáT 
TRIểN MớI CHo NGàNH KIM HoàN VIệT NaM TRêN THị TRườNG QuốC 
Tế, ĐồNG THờI TRuyềN CảM HỨNG MạNH Mẽ ĐếN CộNG ĐồNG DoaNH 
NGHIệP Và xã HộI, GóP PHầN QuaN TRọNG Vào CôNG CuộC PHáT TRIểN 
BềN VữNG TạI CHâu á.

Dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh của công ty và chiến lược phát triển bền vững từ Ban điều hành định hướng, Khối Nguồn nhân 
lực đã xây dựng định hướng nhân sự hướng đến sự tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, phát triển năng lực nhân viên, 
đảm bảo đủ năng lực nền tảng cho nhu cầu hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, bên cạnh đó không ngừng gia tăng mức độ 
gắn kết trong đội ngũ. Bằng những nỗ lực xây dựng các chính sách đãi ngộ đảm bảo tính công bằng nội bộ và cạnh tranh 
thị trường, tạo cơ hội đào tạo, hỗ trợ & trao quyền cho nhân viên cũng như duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp, 
Khối Nguồn nhân lực đã và đang giúp PNJ trở thành môi trường làm việc không chỉ giúp các các nhân trong PNJ bứt phát 
và tạo nên những kỳ tích mới mà còn thu hút không ít đội ngũ nhân tài từ thị trường gia nhập vào PNJ, tạo nên một đội 
ngũ nhân sự vững mạnh và hướng đến những kỳ tích mới. Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam do anphabe và 
Nielsen tổ chức- Thăng 24 hạng so với năm 2017 và xếp hạng 2 trong top 3 nhà bán lẻ có môi trường làm việc tốt nhất 
và lọt Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn.

Con người là yếu tố hạt nhân quyết định thành công của 
doanh nghiệp. Để xây dựng, phát triển và duy trì nguồn 
nhân lực chất lượng, PNJ đã đưa ra những hoạch định, 
giải pháp mang tính lâu dài theo định hướng phát triển 
bền vững thông qua chương trình hoạch định và phát triển 
nhân tài: hệ thống quản lý kết quả công việc, các chương 
trình đánh giá và xây dựng đội ngũ kế nhiệm, kế hoạch 
phát triển cá nhân nhằm mục đích phát triển đội ngũ nhân 
viên vững mạnh, chủ động trong việc hoạch định nguồn 
lực, gia tăng sự gắn bó và cam kết lâu dài với tổ chức. Bên 
cạnh đó, chương trình còn giúp nhân viên xác định rõ các 
yêu cầu năng lực để đáp ứng mục tiêu công việc, nhiều cơ 
hội trải nghiệm và thử thách, bên cạnh các  cơ hội đào tạo, 
rèn luyện để để phát triển nghề nghiệp.

Năm 2019, PNJ có hơn 6.100 lao động đa dạng về lứa 
tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo và trình độ chuyên môn. 
PNJ khuyến khích tính đa dạng và bình đẳng trong văn 
hóa làm việc, không có bất kỳ sự phân biệt hay ranh giới 
nào về giới tính, dân tộc hay tôn giáo. 

Tất cả các chính sách lao động của công ty đều hướng 
đến mục tiêu phát triển “Văn hóa mái nhà chung PNJ”, 
góp phần tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, nơi 
mọi người đều quan tâm đến nhau và không có sự phân 
biệt đối xử giữa sếp và nhân viên.

QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI ĐA DẠNG VÀ BÌNH ĐẳNG GIỚI 

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT
GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

30 31



NĂM

TổNG SỐ lAO độNG

Nữ

<30

40 - 50

>50

Bắc

Nam

Trung

Nam

độ tuổi

Giới tính

Vùng miền

2019

6101

3825

179

1977

2262

3143

560

774

3336

2205

2016 2017 2018

3951 4969 5648

2487 3108 3545

85 116 137

384 526 752

1464 1861 2103

2415 2977 3004

280 357 479

340

3227

553

3890

564

4332

1171 1519 202830     40 

TrONG Đó, Về Cơ CấU NGUồN NHâN LựC:
GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên (Phạm vi toàn Công ty)
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hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

NAMTRUNG

2019
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9.99%

Phát triển nguồn nhân lực song hành cùng bình đẳng giới

“Mục đích cao nhất của chúng tôi là hướng đến việc tôn vinh giá trị đích thực xuất phát từ vẻ đẹp nội tâm của người phụ 
nữ – đây không phải là việc của riêng một cá nhân, tổ chức nào mà còn là của toàn thể cộng đồng, là mục tiêu quan 
trọng trong công cuộc xây dựng xã hội văn minh, hiện đại và bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò 
của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và ngoài xã hội.”

(Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ)

Công ty đặc biệt nêu cao tinh thần bình đẳng giới đối với các lao động là phụ nữ. PNJ luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho 
việc nâng cao nhận thức về vai trò của người phụ nữ, cả trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả các nhân viên của 
PNJ đều có cơ hội bình đẳng để thể hiện giá trị của mình và đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

C. TUYỂN DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ 

Với số lượng tuyển dụng trong năm 2019 hơn 1800 nhân sự, 
đội ngũ nhân sự phụ trách tuyển dụng của PNJ đã nỗ lực 
để đáp ứng theo nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty 
trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc 
liệt (sự phát triển và mở rộng hệ thống của hàng loạt chuỗi 
bán lẻ & ngành F&B trong nước cũng như của các thương 
hiệu nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam). 

Đặc biệt là ở 1 số vị trí cấp cao thì mức độ cạnh tranh trong 
việc thu hút nhân tài càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy 
nhiên, với lợi thế là một công ty lớn và có hình ảnh tốt, ban 
lãnh đạo có tầm nhìn, hệ thống quản trị hiện đại, các chính 
sách đãi ngộ cạnh tranh theo khảo sát của thị trường đến 
nay đã được xây dựng và hoàn thiện. PNJ có những lợi thế 
nhất định trong việc thu hút nhân tài. Ngoài các chương 
trình tuyển dụng với quy trình tuyển dụng chuẩn hóa, chính 
sách lương thưởng rõ ràng và hấp dẫn, thông tin công bố 
rộng rãi trên website, các phương tiện thông tin tuyển dụng, 
PNJ cũng thực hiện nhiều chính sách tuyển dụng khác để 
thu hút nhân tài.

- Chính sách thu hút nhân tài của PNJ không cạnh tranh 
bằng lương mà bằng cam kết lâu dài và chia sẻ thành quả.

- Chương trình Quản trị viên tập sự: Thu hút các sinh viên 
giỏi, tài năng nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng (giỏi 
về chuyên môn và hòa hợp về văn hóa doanh nghiệp) và 
xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa.

- Chương trình tuyển dụng nội bộ: được triển khai 3 lần 
trong 1 năm nhằm tìm kiếm và phát hiện ra các cá nhân 
có tiềm năng phát triển để tạo điều kiện và cơ hội cho 
các cá nhân phát huy thế mạnh. Các ứng viên được tuyển 
vào Chương trình tuyển dụng nội bộ có khả năng thích ứng 
ngay với công việc do đã thấm nhuần tinh thần, hệ giá trị 
cốt lõi của PNJ.

- Chương trình tuyển dụng Nối vòng tay lớn – kết nối tạo 
thành công đã được tái tạo phiên bản mới, sáng tạo, thu 
hút hơn với tên gọi Thánh Mai Mối. Phiên bản mới ấn tượng 
với chính sách thưởng hấp dẫn, tạo động lực tích cực cho
nhân viên giới thiệu nguồn ứng viên nhân tài cho công ty.  

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT
GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
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Đồng thời đây cũng là một kênh tuyển dụng phát huy hiệu 
quả nguồn ứng viên và truyền thông, chia sẻ thông tin tuyển 
dụng đến bạn bè, người thân của nhân viên công ty. Chương 
trình nhằm khuyến khích nhân viên trong công ty giới thiệu 
những ứng viên phù hợp với các vị trí công ty đang tuyển 
dụng, mỗi thành viên trong công ty trở thành một đại sứ 
truyền tải về văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc, 
chính sách phúc lợi đến các ứng viên nhằm cuốn hút nhân 
tài cũng như gia tăng thương hiệu tuyển dụng của công ty.

- PNJ cũng có các chính sách để tạo điều kiện tuyển dụng 
các lao động địa phương nhằm phát huy lợi thế về việc thấu 
hiểu văn hóa, phong tục, tập quán địa phương.
- Duy trì nguồn lực ổn định – chất lượng cao và tạo động 
lực phát triển trong nội bộ hệ thống kinh doanh lẻ, PNJ xây 
dựng bộ tài liệu về lộ trình phát triển nghề nghiệp dành 
riêng cho hệ thống kinh doanh lẻ, xuyên suốt từ lúc nhân 
viên tham gia vào PNJ đến khi nhân viên giữ vai trò chủ 

chốt trong sự nghiệp phát triển lâu dài của tổ chức. Đây là 
hoạt động nhằm đánh giá, lựa chọn những nhân viên phù 
hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của từng vị trí trong lộ trình 
phát triển.
- xây dựng hệ thống chính sách đãi ngộ (khung thu nhập, 
cấu trúc thu nhập, cơ chế thưởng kết quả công việc, chính 
sách lưu giữ nhân viên, chính sách thưởng kinh doanh…) 
có benchmark và cạnh tranh với thị trường.

Đối với các cá nhân nghỉ việc, Phòng Đối tác Nhân sự (HR 
Business partner) đều thực hiện các buổi phỏng vấn (exit 
interview) để tìm hiểu nguyên nhân, nguyện vọng của 
người lao động và đưa ra các giải pháp kịp thời giải quyết 
các bất đồng nếu có giữa người lao động và công ty. 

Trong năm 2019, PNJ không ghi nhận thấy có trường hợp 
người lao động nghỉ việc nào có tranh chấp và kiện tụng 
với công ty.

NĂM

lAO độNG THUê MớI

Nữ

độ tuổi

>50

Giới tính
Nam

<30

40 - 50

30     40 

lAO độNG NGHỉ VIỆC

lÝ DO NGHỉ VIỆC

Nữ

độ tuổi

>50

Giới tính

Việc gia đình

đi học

Vi phạm nội quy

Khác

Nam

<30

40 - 50

30     40 

2019

1686

1129

15

557

1280

62

329

1489

956

28

13
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580

951

54
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39

2016
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494

6

262

611

19

120
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7
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337
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115
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8
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450
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1498
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GRI 401-1: Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc (Phạm vi toàn Công ty)

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

Để đảm bảo PNJ luôn giữ vững vị thế hàng đầu và đáp 
ứng chiến lược phát triển vững bền, PNJ luôn đặt ra những 
tiêu chí với sự sàng lọc khắt khe để đảm bảo xây dựng và 
duy trì được đội ngũ nhân sự có năng lực cao, nhạy bén, 
tinh nhuệ. Ngoài ra, để quản lý đội ngũ nhân sự với quy 
mô ngày càng mở rộng, PNJ đã thiết lập hệ thống và quy 
định đủ chặt chẽ để đảm bảo tính tuân thủ của đội ngũ 
nhân viên, minh chứng của điều này đó là việc triển khai 
rà soát và cập nhật Nội quy lao động & quy trình xử lý kỷ 
luật - việc này được thực hiện hai lần trong năm 2019.

PNJ luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
luật nói chung và Luật lao động nói riêng trong mối quan 
hệ với người lao động. PNJ cam kết:

• Tất cả cán bộ công nhân viên của công ty đều được lập 
hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo 
quy định của pháp luật

• Tất cả hợp đồng đều được lập dựa trên cơ sở tự nguyện

• Không sử dụng lao động tuổi vị thành niên hoặc không 
đủ điều kiện lao động theo quy định của pháp luật

PNJ hiểu rõ và đánh giá cao tầm quan trọng của đội ngũ 
cán bộ công nhân viên của công ty. Vì vậy, PNJ luôn nỗ 
lực không ngừng để tạo ra một môi trường làm việc lành 
mạnh cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất về mặt kinh tế 
cho người lao động. 

5 năm liền nằm trong xếp hạng “100 nơi làm việc tốt 
nhất Viêt Nam” (năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), 
PNJ được đánh giá cao về chính sách lương thưởng công 
bằng và minh bạch cũng như mức lương thưởng hấp dẫn 
và cạnh tranh.

PNJ có chính sách lương thưởng cho người lao động dựa 
trên hiệu quả công việc được xây dựng một cách toàn diện, 
tạo cơ hội công bằng để phát triển cho toàn thể nhân viên:

- xây dựng thang lương theo cấu trúc Front/ Back/ Middle 
để đảm bảo tính công bằng nội bộ cũng như đáp ứng được 
chiến lược về cơ cấu đãi ngộ của công ty

- Các chính sách triển khai trong năm đều đảm bảo dựa 
trên triết lý về chi trả của công ty là đảm bảo tính “Công 
bằng nội bộ” và “Cạnh tranh thị trường”

- Thực hiện điều chỉnh thu nhập định kỳ cho từng cá nhân 
theo các điều kiện về kết quả công việc và tương quan 
mức thu nhập hiện tại trong khung:

+ áp dụng mức lương bậc Tư vấn viên - Vàng, mức thu nhập 
theo cấp cửa hàng áp dụng cho một số vị trí tại cửa hàng 
+ Điều chỉnh quy định phụ cấp 2019:  Có 15/19 khoản mục 
phụ cấp, chi phí đối với PNJ. Có hơn 11.871 lượt nhân viên 
được tăng định mức/đối tượng áp dụng. Ngân sách phụ 
cấp tăng thêm gần 3 tỷ/năm. 

- Chính sách thưởng PMS 2019 được gắn với  kết quả kinh 
doanh của công ty/đơn vị/cá nhân,  cấp bậc công việc và 
mức độ hoàn thành chỉ tiêu.

- Hoạch định ngân sách nhân sự theo kết quả kinh doanh, 
hiệu suất lao động và cấu trúc chi phí. 

- Triển khai chính sách thưởng kinh doanh 2019 và các 
chương trình thúc đẩy kinh doanh (Đồng hành phát triển 
trong Q2 và 4 tháng cuối năm 2019, Tăng tốc về đích, Quỹ 
thưởng đặc biệt vào giai đoạn 4 tháng cuối năm Q4/2019).
+ Đảm bảo mức tăng thu nhập so với xu hướng thị trường 
   và chỉ tiêu tài chính.
+ Định hướng cấu trúc thu nhập cho từng vị trí. 
+ Kích thích tăng trưởng doanh số và kết quả hoàn thành 
 cá nhân.

- xây dựng chính sách thưởng phát triển hệ thống 2019, 
chính sách thưởng bán hàng đa kênh 2019 để đáp ứng 
tình hình kinh doanh của hệ thống.

Hàng năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI và các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu năng lực lãnh đạo của từng cấp bậc 
được báo cáo và đánh giá để làm cơ sở cho việc đánh giá thăng tiến và chính sách lương thưởng cho từng cá nhân. 

Đồng thời, hệ thống các chỉ tiêu KPI và Bộ chỉ tiêu năng lực lãnh đạo của từng cá nhân cũng được theo dõi và đánh 
giá để phát hiện ra các cá nhân có năng lực giúp phòng nhân sự có cơ sở xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp 
cho từng nhân viên. Mô hình HRBP (HR Business Partner - Quan hệ người lao động) được triển khai từ năm 2016 
có vai trò là đầu mối độc lập để người lao động có thể báo cáo trực tiếp đến khi có vấn đề và nguyện vọng cá nhân. 
Không chỉ đảm bảo về mặt lương thưởng và phúc lợi cho người lao động, PNJ còn không ngừng tổ chức các hoạt 
động nhằm nâng cao tinh thần cho người lao động như ngày hội văn hóa PNJ, ngày hội gia đình PNJ, văn hóa đọc 
sách PNJ, xây dựng phòng tập yoga phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân viên.

ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT
GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (TT)
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GRI 202-1: Tỷ lệ của mức lương gộp khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng (Phạm vi: Toàn Công ty)

CHỉ TIêU

Lương tối thiểu theo quy định Triệu đồng

Lương trung bình với lao động nữ Triệu đồng

Lương trung bình cấp quản lý nam Triệu đồng

Tỷ lệ lương trung bình của LĐ nữ/lương tối thiểu %

Lương trung bình với lao động nam Triệu đồng

Lương trung bình cấp quản lý nữ Triệu đồng

Tỷ lệ lương trung bình của LĐ nam/lương tối thiểu %

Thù lao trung bình cấp quản lý nam Triệu đồng

Thù lao trung bình cấp quản lý nữ Triệu đồng

Lương trung bình của nhân viên Triệu đồng

2019

4.18

11.43

52.54

273%

12.32

53.22

295%

71.26

73.23

13.79

2016 2017 2018

3.5 3.75 3.98

10.8 12.1 12.2

40.8 46.9 52.2

309% 345% 321%

11.5 12.9 13.0

11.5 12.9 13.0

331% 369% 327%

40.8 46.9 52.2

39.7 44.3 52.0

11.2 12.5 12.9

DElOITTE đẢM BẢO đVT

* Thu nhập trung bình của lao động nam và nữ giảm so với 2018 do trong năm 2019, PNJ tuyển nhiều lao động thử việc cho các vị trí
   nhân viên tại hệ thống cửa hàng, dây chuyền sản xuất.

D. ĐầU TƯ VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
Bên cạnh việc tạo ra lợi thế cạnh tranh về mặt công nghệ 
thì việc tạo ra lợi thế từ nguồn nhân lực luôn được PNJ 
chú trọng & đầu tư. Năm 2019 là một năm mà PNJ tiếp 
tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo cho cán bộ công 
nhân viên của công ty để hỗ trợ nhân viên đủ năng lực làm 
việc cho vị trí đang đảm nhiệm và sẵn sàng phát triển lên 
vị trí cao hơn cho những cá nhân có tiềm năng. Đào tạo 
hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng thực hiện công việc và 
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty.

Từ cuối năm 2018 với kế hoạch đưa vào ứng dụng hệ thống 
ERP, để đảm bảo mức độ vận hành hệ thống thành công, khai 
thác tối ưu lợi ích từ ERP – SaP, phòng Đào tạo đã triển khai 
nhiều phương pháp đào tạo khác nhau với tần suất dày trên 
phạm vi toàn tập đoàn, kéo dài trong suốt 06 tháng đầu năm 
2019. Đến nay, việc vận hành SaP đã đi vào ổn định, gần 

100% nhân sự có yêu cầu công việc sử dụng SaP đều có 
đủ kiến thức để tự tin vận hành hệ thống. Hoạt động đào 
tạo ERP cho người dùng cuối là một trong những hoạt 
động đào tạo trọng tâm. 

Từ giữa năm 2019, PNJ triển khai chương trình “phát 
triển năng lực lãnh đạo”- Chương trình PNJ kết hợp với 
Crestcom, thực hiện với 24 chủ đề về quản lý và lãnh đạo 
dành cho nhóm quản lý tiềm năng của PNJG. Bên cạnh 

đó, nhằm phát triển và bổ sung năng lực chuyên môn 
cho nhân viên, PNJ còn tổ chức các chương trình đào tạo 
nhằm bổ sung & nâng cao các năng lực mới cho nhân viên 
như: chương trình “Foundational Category Management 
for Retail”; Hội thảo với chuyên đề “Thiết kế và ứng 
dụng công nghệ - kỹ thuật vào sản xuất nữ trang”.

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên (Phạm vi: Toàn Công ty)

NĂM

SỐ lượNG KHóA đÀO TÀO

Đào tạo bên ngoài

Đào tạo nội bộ 

SỐ GIờ đÀO TạO TRUNG BìNH

Nữ

Nam

Nữ

Cấp độ nhân viên

Cấp quản lý

Nam

Nữ

Nam

Cấp quản lý

Cấp độ nhân viên

TổNG SỐ GIờ đÀO TạO

SỐ lượT NHâN VIêN 

Đào tạo nội bộ

Đào tạo bên ngoài

Cấp độ nhân viên 

Cấp quản lý

2019

465

168

149,658

297

167,922

47,447

120,475

117,003

8

6,524

14,171

8

 50,919

8

 20,695

8

2,313

18,382

8

18,264

2016 2017 2018

339 313 426

105 149 146

282,655 129,024 150,878 

234 164 280

315,838 211,206 175,245 

37,583 18,589 25,859

278,255 192,437 149,386 

222,556 137,347 105,052 

123 9 25

1,464 3,099  4,204

2,487 3,207 4,837

80 27 19

93,282 73,679 70,193

77 33 19

3,622 7,883 9,041

64 47 17

272 2,035 986

3,350 5,526 8,055

89 16 22

33,574 82,002 24,367

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT
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1) Bản tin Đào tạo
Vẫn xuất hiện với tần suất 1 bản tin hàng tháng, được đăng trên 
Workplace, LCD, Portal PNJ và trên hệ thống đào tạo trực tuyến 
(E-Learning). Bản tin cung cấp đầy đủ các thông tin hoạt động 
đào tạo của toàn Tập đoàn trong tháng vừa qua và lịch triển khai 
các khóa học sắp diễn ra ở tháng kế tiếp. Bên cạnh đó, Bản tin 
Đào tạo còn là kênh đăng tải các thông điệp từ Ban Điều hành 
liên quan đến hoạt động đào tạo & cập nhật tiến độ các chương 
trình khác trong chuỗi hoạt động văn hóa học tập 2019.

2) Thành lập trang See & Share trên Workplace
Cập nhật đầy đủ hoạt động truyền thông đào tạo, chia sẻ câu 
chuyện mỗi tuần, chia sẻ sách hay, tư duy sống, các mẹo văn 
phòng, … Thu hút được sự quan tâm & đón chờ từ nhiều thành viên 
của gia đình PNJ Group với thành viên theo dõi là 5.028 người.

3) Khai thác Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-Learning)
Tạo môi trường thúc đẩy học tập mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm chi phí, thời gian tổ chức, thời gian di chuyển của học viên, 
triển khai được nhiều chương trình đào tạo cùng lúc, giúp CBNV có thể theo dõi, quản lý quá trình học tập của bản thân. 

E. VĂN HÓA HỌC TẬP 
Sau chuỗi gồm 09 chương trình học tập thuộc Hoạt động văn hóa học tập 2018, Phòng Đào tạo – Khối NNL đã tiến 
hành các bước đánh giá hiệu quả hoạt động của từng chương trình đến tổ chức để có những bước cải tiến, tập trung 
vào các hoạt động tạo ra tác động lớn nhất đến việc gia tăng năng lực và hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, định 
hướng phát triển nghề nghiệp, tăng gắn kết giữa nhân viên với tổ chức. Do vậy, các chương trình VHHT năm 2019 
được chọn lọc & mang tính tập trung cao với 5 chương trình:

Năm 2019, Phòng Đào tạo đẩy mạnh hơn việc khai thác và mở rộng các tính năng của phần mềm này nhằm tối ưu hóa 
các kênh tiếp nhận kiến thức cho CBNV toàn tập đoàn PNJ. Hiện tại Hệ thống đào tạo trực tuyến đang được sử dụng mạnh 
trong việc chia sẻ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SaP, tài liệu đào tạo kiến thức sản phẩm nữ trang, nghiệp vụ 
bán hàng, … và áp dụng thực hiện kiểm tra online cho người học trên toàn hệ thống PNJ. 

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

4) Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ thông qua hoạt 
động Phát triển giảng viên kiêm chức & Phát thanh 
viên chuyên đề đào tạo

Chương trình “Phát triển Giảng viên kiêm chức & Phát 
thanh viên chuyên đề đào tạo” là một trong những hoạt 
động hiệu quả, đóng góp tích cực vào văn hóa không 
ngừng học tập tại PNJ Group. Chương trình được triển 
khai với mục đích xây dựng đội ngũ Giảng viên đào tạo 
các chương trình nội bộ & Phát thanh viên chuyên nghiệp 

tham gia xây dựng tài liệu đào tạo trực tuyến, radio nội bộ. 

Năm 2019 Phòng Đào tạo phát triển thêm được 18 Giảng 
viên Kiêm chức, nâng tổng số lượng Giảng viên kiêm chức 
của PNJ lên 68 người, các Giảng viên này đã thực hiện 
132 khóa học, 2.097 lượt học viên với tổng số giờ đào tạo 
12.607 man hours. Phát triển được 33 Phát thanh viên, 
hiện phòng Đào tạo đã có kế hoạch sử dụng hiệu quả đội 
ngũ Phát thanh viên này trong năm 2020, đáp ứng nhu 
cầu đào tạo trực tuyến.

5) Chuyển đổi hình thức CLB Tiếng Anh: 

Năm 2018, chương trình CLB Tiếng anh triển khai được 
6 số & tạm ngưng ở tháng 11/2018 để đánh giá hiệu quả 
của chương trình. Đầu năm 2019, Phòng Đào tạo – Khối 
NNL quyết định chuyển hình thức đào tạo của CLB sang 
hình thức lớp học với các Chuyên đề Chuyên ngành nữ 

trang để phụ vụ thiết thực trong công việc tại PNJ. 
Chương trình triển khai thử nghiệm cho nhóm CBNV thuộc 
các khối Bán lẻ, Cung ứng, Marketing – ưu tiên các vị trí 
công việc thường xuyên sử dụng tiếng anh trong công tác 
tại PNJ. Chương trình đã thu nhận được nhiều phản hồi 
tích cực.

F. AN TOÀN VÀ SỨC KHỏE NGHỀ NGHIỆP 

Là một doanh nghiệp trong ngành chế tác kim hoàn, PNJ 
luôn cố gắng nỗ lực quan tâm và có các chính sách để 
đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt đối với các đối tượng 
làm việc trong khu vực, công đoạn có rủi ro mắc bệnh 
nghề nghiệp. Rủi ro đến từ việc người lao động có thể 
tiếp xúc với nước thải, chất thải, khí thải nguy hại, làm 
việc trong môi trường có nhiệt độ cao và ô nhiễm tiếng 
ồn trong một số quy trình sản xuất đặc thù như đúc, phân 
kim, đánh bóng, xi mạ. 
Với sự đầu tư và nâng cấp các công nghệ hiện đại thường 
xuyên, ở hầu hết các công đoạn, người lao động chỉ tham 
gia một phần nhỏ trong việc hỗ trợ máy móc thực hiện 
công việc, do đó góp phần giảm thiểu các rủi ro về bệnh 
nghề nghiệp đối với người lao động. xí nghiệp nữ trang 
cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý và giảm thiểu 
nước thải, chất thải, khí thải nguy hại, tiếng ồn trong quá 
trình sản xuất, tuân theo và đạt được chứng nhận theo các 
tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Các đối tượng có rủi ro 
mắc bệnh nghề nghiệp cũng được PNJ hỗ trợ thực hiện 
khám định kỳ các xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện 
các bệnh nghề nghiệp nếu có. 

Phòng an toàn lao động thuộc PNJP là tổ chức chuyên 
trách về việc theo dõi, đánh giá và báo cáo về việc đảm 
bảo an toàn lao động định kỳ cho Ban lãnh đạo có hướng 
xử lý kịp thời. Trong nhiều năm, PNJ chưa phát hiện 
trường hợp người lao động nào mắc bệnh nghề nghiệp.

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT 
GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (TT)
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CHỉ TIêU đVT

Bảo hiểm an toàn 24/24

Chi phí bảo hiểm cho cấp quản lý

Chi phí đầu tư trang thiết bị ATLĐ

Chi phí hỗ trợ phụ nữ sau khi sinh

Chương trình khám sức khỏe định kỳ

2019

522

1,028

3,200

1 lần/năm

2016 2017 2018

159 366 366

221 305 282

849 856 1,392

Cho tất cả nhân viên

1 lần/năm 1 lần/năm 1 lần/nămLần

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thực hiện đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, chế độ nghỉ thai sản cho người lao động, PNJ đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ về chăm 
sóc và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên như sau:

NĂM 2015 2016 2017 2018

Số lao động được hưởng chính sách 
phúc lợi đặc biệt do công việc có khả 
năng cao rủi ro hoặc bệnh nghề nghiệp

362 344 411 748

Nữ 142 139 172 310

Nam 220 205 239 438

0 0 0 0Số lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Giới tính

độ tuổi

>50 14 7 11 17

<30 149 144 173 334

40 - 50 48 40 50 94

151 153 177 30330     40 

2019

616

274

342

0

15

262

90

249

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT
GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (TT)

Các chính sách về bảo vệ môi trường như 5S được tuyên truyền, phổ biến và đưa vào quy trình hoạt động 
của từng phòng ban, bộ phận để nâng cao an toàn môi trường lao động chung của toàn thể công ty. Các 
biện pháp thực thi bao gồm:

• Đảm bảo thực hiện đúng quy định về an toàn lao động, phòng 
cháy chữa cháy, an ninh môi trường làm việc đảm bảo;

• Duy trì không gian sinh hoạt bình quân 12m2/người;

• Giữ gìn điều kiện lao động thông thoáng và sạch sẽ, có hệ 
thống máy lạnh và hệ thống xử lý khí mát, đối lưu trong toàn 
xí nghiệp, tạo không khí trong sạch cho người lao động;

• xây dựng hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, đảm bảo và duy trì 
điều kiện sạch sẽ 100%;

• xây dựng nhiều phòng hút thuốc độc lập để tạo môi trường 
trong sạch và giảm thiểu việc hút thuốc cho người lao động;

• Có một hệ thống y tế để cho công nhân bệnh đột xuất hoặc 
bị mệt trong quá trình lao động, nghỉ dưỡng trong giờ làm 
việc, có chính sách nghỉ 30 phút mỗi ngày cho các chị em 
thai sản;

• Hàng quý thuê công ty vệ sinh đến vệ sinh tòa nhà, nhất là 
các khu vực kính và cao;

• Có chính sách độc hại cho các khâu có công nhân vận 
hành tại khu vực liên quan bằng tiền và thức uống bồi dưỡng.
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Phát triển giáo dục, phát triển con người và góp phần thay đổi 
bối cảnh sống theo hướng tích cực tiếp tục là mục tiêu hành 
động của PNJ. 

Năm 2019 kết thúc cũng là thời điểm mái ấm niềm tin PNJ 
cán mốc con số 300 sau 3 năm thực hiện, đồng nghĩa 300 hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được cải thiện cuộc 
sống, được tạo dựng niềm tin và động lực mạnh mẽ vươn lên 
thoát nghèo, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Toàn bộ 
nguồn kinh phí hình thành từ hoạt động tình nguyện đóng góp 
ngày lương của hơn 6.000 thành viên PNJ trên toàn quốc và 
khách hàng thân thiết. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của các khách 
hàng PNJ cho hoạt động này đã minh chứng sức lan tỏa của 
một chương trình mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

 trong năm qua, bộ tài liệu quốc gia đầu tiên về can thiệp và 
hỗ trợ trẻ em rối loạn phổ tự kỷ đã được ủy ban các vấn đề xã 
hội của Quốc hội công bố và chính thức đưa vào áp dụng thực 
tiễn. Tiếp theo đó là công tác tập huấn 100 cán bộ chủ lực đã 
được hoàn tất. Đây là những hạng mục quan trọng trong dự 
án Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam do PNJ 
chủ động đề xuất và đồng khởi xướng cùng Quỹ Bảo trợ trẻ 
em Việt Nam, đồng thời là nhà tài trợ duy nhất cho dự án. 

Chưa dừng lại ở đó, PNJ tiếp tục là đơn vị tiên phong góp 
phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng 
cuộc sống với nhiều hoạt động tiêu biểu như cùng Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo TP.HCM tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí 

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ GÓP PHầN HOÀN THIỆN
HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI 

cho người nghèo, đi bộ đồng hành vì người nghèo, 
phát học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, tổ chức định kỳ hàng năm chương trình 
xuân yêu thương với hàng ngàn suất quà tặng cho các 
hộ nghèo, hiến máu nhân đạo, ra quân thu gom rác 
thải, …cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

- Đầu tư, nâng cấp máy móc theo tiêu chuẩn hiện đại để nâng cao các tiêu chuẩn sản phẩm trang sức, cải thiện các quy 
trình sản xuất để sử dụng lượng nguyên vật liệu đầu vào một cách hiệu quả, giảm lượng hao hụt và bình quân tăng 30% 
so với năm 2018. 
- Luôn chú trọng việc trau dồi tay nghề các thợ, tổ chức nhiều khóa đào tạo và nâng cao kỹ thuật cho chuyên viên kỹ 
thuật để vận hành các quy trình, máy móc được hiệu quả.
- Năm 2019 PNJP đã đầu tư hệ thống xi mạ đảm bảo chất lượng đầu vào & đầu ra, công suất tương lai dự kiến 5 triệu 
sản phẩm/năm. Tiết kiệm lượng nước đầu vào & giảm nước thải.
- Nâng cao chất lượng và năng suất xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải 

1. NGUYÊN VẬT LIỆU
Do đặc thù là một trong những nhà chế tác và bán lẻ trang sức lớn, PNJ hiểu rằng các hoạt động sản xuất và kinh doanh 
của công ty có ảnh hưởng nhất định đến môi trường khi hầu hết các nguyên vật liệu đầu vào của PNJ là các vật liệu 
không tái tạo được. Vì thế, Ban lãnh đạo của PNJ luôn chú trọng vào công tác sử dụng nguồn nguyên vật liệu đầu vào 
một cách hiệu quả, qua đó góp phần giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường và thiên nhiên.

NĂM đơn vị 2016 2017 2018

Vật liệu tái tạo được

Vật liệu không tái 
tạo được

vật liệu cao su

nước Xi vàng

nguyên liệu thau
+ hợp kim khác

nguyên liệu về 
kim cương (*)

vật liệu sáp

vật liệu thạch cao

Lít

Kg hoặc 
viên

Kg

Kg

Kg

Kg

1.365

327.4

2.873,9

914,6

38.264

4,5kg

1.685

172

998

1.513

42.880

1.515
viên

1.644

4,2

2.200

1.143

44.199

7,137kg

2.191

223,6 

1.297

1.967

55.744

1.970
viên

2019

NGUYêN VẬT lIỆU TÁI TạO đượC

Nguyên liệu vàng

Nguyên liệu bạc

Nguyên liệu thau và hợp kim khác

Nguyên liệu về đá

Vật liệu sáp

92%

98%

95%

88%

25%

Tỷ lệ %

Bảng nguyên liệu đầu vào

Tỷ lệ tái tạo được:

Gắn với chiến lược toàn tập đoàn, PNJP  đã thực hiện các biện pháp để sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm:

TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ ĐẢM BÁO CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG 
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2. NGUYÊN VẬT LIỆU

Năng lượng là yếu tố có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, là dòng máu nuôi sống nền kinh tế. 
Tuy nhiên, nguồn năng lượng truyền thống đang cạn kiệt dần và việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống 
cũng gây ra những tác động tiêu cực đối với con người lẫn môi trường sống như biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu. 
Với tốc độ tăng nhu cầu năng lượng bình quân 5,2%/năm, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa rất 
quan trọng trong quá trình phát triển năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Ý thức được vai trò của mình trong công cuộc tiết kiệm năng lượng chung của cả nước, PNJP luôn chú trọng tối đa hóa 
hiệu năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển một cách bền vững.

NHU CầU VỀ ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG

Với hệ thống cửa hàng, chi nhánh rộng khắp cả nước, nhu cầu năng lượng của 
PNJ rất đa dạng, trong đó, phát sinh lớn nhất tại PNJP. Nguồn điện cấp cho PNJP 
được lấy từ mạng lưới điện của thành phố. Đơn vị đã thực hiện đăng ký hỗ trợ tiết 
kiệm năng lượng tại Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM. Ngoài việc tiêu 
thụ năng lượng điện phục vụ cho các hoạt động của mình, PNJP còn có một máy 
phát điện dự phòng với công suất 870KVa để sử dụng trong trường hợp mất điện, 
nhiên liệu dùng cho máy phát điện là 120 lít dầu Do dùng cho 1 giờ mất điện.

Việc sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý không chỉ giúp cho PNJP giảm 
thiểu chi phí, góp phần tăng lợi nhuận mà còn thúc đẩy hình thành thói quen sử 
dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm của CB-NV.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
PNJ xác định sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng là một biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của PNJ, 
đồng thời cũng là trách nhiệm với sự phát triển bền vững của Công ty và của toàn xã hội. Do đó, PNJ có các chính sách 
tiết kiệm năng lượng về cả ý thức và hành động, về cả mặt kỹ thuật và hành chính. Cụ thể:

• Giải pháp tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức và góp phần nâng cao kiến thức quản lý 
và sử dụng năng lượng tiết kiệm cho toàn bộ nhân viên, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh 
doanh cho doanh nghiệp. 

• Giải pháp Hành chính: Truyền thông, hướng dẫn và cụ thể hóa bằng nội quy sử dụng các máy móc và thiết bị sử dụng 
năng lượng tại các khu vực sản xuất, đảm bảo duy trì và phát huy tinh thần tiết kiệm điện trở thành nề nếp, ổn định và lâu 
dài. Đồng thời, PNJP không ngừng nhắc nhở, cảnh cáo và xử lý các cá nhân có hành vi lãng phí khi sử dụng năng lượng.
• Các biện pháp kỹ thuật

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

NĂM 2016 2017 2018

Tổng số sản phẩm

điện (kwh)

Bình quân (kwh/sản phẩm)

Gas (kg)

Bình quân (kg/nghìn sản phẩm)

Xăng dầu (lít)

Bình quân (lít/nghìn sản phẩm)

2.214.312

2.883.390

1,3

4.512

2,04

10.939

4,94

2.552.133

2.491.312

0,98

4.056

1,59

15.071

5,9

2.615.217

2.881.411

1,1

4.238

1,62

17.522

6,7

3.295.173

3.745.834

1,13

5.509

1,66

22.779

6,9

2019

NĂM 2016đơn vị 2017 2018

Giảm tiêu hao năng lượng 

điện

Gas

Dầu

Chi phí đầu tư vào các sáng kiến tiết kiệm

Chi phí tiết kiệm được

4.700

360,9

1.449

2.237

447,4

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

4.061

694

750

200

550

4.697

688

98.8

500

1.500

4.486

581

766

979

6.812

2019

3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC 
Tại PNJ, chúng tôi hiểu rõ và trân trọng giá trị của tài nguyên nước. Ngoài các sáng kiến và biện pháp tiết kiệm nước, 
PNJ cũng đưa ra các sáng kiến tái sử dụng nguồn nước một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời xử lý nguồn nước thải 
một cách hợp lý để bảo vệ môi trường. 

Nguồn nước đầu vào tại PNJ sẽ được dùng cho sản xuất và sinh hoạt, 
sau các biện pháp tái sử dụng sẽ được xả thải:

- Sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý.
- Tắt nguồn năng lượng khi không sử dụng.
- Bố trí nơi làm việc và sản xuất thoáng đãng, gọn gàng nhằm tiết kiệm năng lượng của hệ thống điều hòa, thông gió 
và chiếu sáng.
- Thường xuyên vệ sinh các thiết bị sử dụng năng lượng để tối đa hóa hiệu suất sử dụng…

NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC VÀ LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG 
Nước đầu vào được PNJ sử dụng cho mục đích sinh hoạt và sản xuất. Đối với sản xuất, nguồn nước luôn được tiết kiệm 
do PNJ sử dụng những máy móc và công nghệ hàng đầu của Ý, do đó, nhu cầu cũng như tiêu hao khi sử dụng nước thấp. 
Đối với nước sinh hoạt, PNJ luôn thực hiện tuyên truyền vai trò của nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm cho cán bộ 
công nhân viên toàn công ty, đồng thời, có những khẩu hiệu tiết kiệm nước ở các điểm sử dụng nước và các biện pháp 
để nhắc nhở 

Tại PNJP, nước hiện được tái sử dụng tại Tổ xi mạ. Nước được làm đầy trong các bồn để làm sạch sản phẩm. Nước đã 
qua sử dụng tại các bồn rửa sau được tại sử dụng tại các bồn rửa trước cho đến khi không sử dụng được nữa mới tiến 
hành xả thải.

CHỉ TIêU 2016đơn vị 2017 2018 2019

Nước mua

Tổng lượng nước tái chế/tái sử dụng

Tỷ lệ nước tái chế/tái sử dụng

20.861

4.172

20%

24.840

4.896

20%

20.835

4.167

20%

19.556

5.460

m3

m3

%

TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ ĐẢM BÁO CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG (TT) 
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hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

4. ĐẢM BẢO CÁC YẾU TỐ MÔI TrƯỜNG
A. NƯỚC THẢI
NGuồN PHáT SINH NướC THảI
Nước thải của PNJ phát sinh từ các nguồn sau:

Nước thải sản xuất
Phát sinh trong các công đoạn sản xuất như: nước rửa 
thạch cao từ quá trình đúc sản phẩm nữ trang; nước siêu 
âm, nước tẩy rửa làm sạch bán thành phẩm và thành 
phẩm; nước xử lý trung hòa acid, bazơ trong quá trình 
phân tách cặn kim loại trong các công đoạn đánh bóng, 
siêu âm, tẩy rửa để thu hồi các kim loại quý; nước tuần 
hoàn hệ thống làm mát nhà xưởng, máy móc thiết bị... 
Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 50~60 m3/
ngàyxđêm. Thành phần nước thải này chứa chủ yếu là các 
kim loại nặng từ quá trình phân tách kim loại để thu hồi 
các kim loại quý, cặn vô cơ, bụi thạch cao...

Nước thải sinh hoạt:
Phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân viên, 
học viên làm việc và học nghề trong Công ty như: nước 
thải từ nhà vệ sinh, nước rửa chân tay, nước rửa sàn, nước 
giặt giũ quần áo cho công nhân viên, nước thải từ hệ thống 
máy điều hòa không khí... Lưu lượng nước thải phát sinh 
từ quá trình sinh hoạt của Công ty khoảng 80~90 m3/
ngàyxđêm. Thành phần nước thải này chứa chủ yếu là: các 
chất cặn bã, các chất dinh dưỡng (N, P), chất rắn lơ lửng 
(SS), CoD, các chất hữu cơ (BoD5 và các vi khuẩn)… nếu 
không được xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây ô 
nhiễm tới môi trường nước, đất trong khu vực.

Trong đó, hai nguồn tạo ra nước thải chủ yếu là nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt.

CHỉ TIêU đơn vị 2017 2018 2019

Tổng lượng nước thải theo chất lượng và địa điểm 19.872 16.668 13.341m3

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
Tác động của nước thải khi vượt tiêu chuẩn quy định đến 
môi trường là gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do hàm 
lượng hữu cơ cao, lượng cặn lơ lửng lớn và mang nhiều 
mầm bệnh. Hàm lượng hữu cơ cao trong nước thải sinh hoạt 
sau một thời gian tích lũy sẽ lên men, phân hủy, tạo ra các 
khí, mùi và màu đặc trưng, sẽ là môi trường thuận lợi cho vi 
trùng phát triển, ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường. 

Mặt khác, nước thải sản xuất chứa chủ yếu các thành phần 
bụi thạch cao, kim loại nặng. Vì vậy, nước thải này cần 
được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường quy định trước 
khi thải ra nguồn tiếp nhận.

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC THẢI

Hệ THốNG xỬ LÝ NướC THảI ĐạT CHuẨN

Để giảm thiểu tác động đến môi trường cũng như đảm bảo 
sự phát triển bền vững trong khu vực, PNJ xác định biện 
pháp quan trọng nhất là xây dựng một hệ thống xử lý nước 
thải thích hợp và chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 
xả thải vào nguồn tiếp nhận: QCVN 40:2011/BTNMT, loại 
B. Hệ thống xử lý nước thải áp dụng theo công nghệ hóa 
lý kết hợp vi sinh, đây là công nghệ hiện đại, chi phí đầu 
tư lớn và được sử dụng phổ biến trong nhiều doanh nghiệp 
sản xuất tại Việt Nam.

Theo kết quả phân tích nước thải của PNJP vào 2 đợt lấy mẫu (ngày 21/06/2019 và ngày 03/12/2019) thì tất 
cả các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước thải sau Hệ thống xử lý nước thải đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

loại B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

QUY TrÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ ĐẢM BÁO CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG (TT) 

46 47



hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

STT
PHưƠNG PHÁP
THỬ NGHIỆM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(G070501-5)

QCVN 40:2011/ BTNMT
cột B, Kq=0,9 và Kf=1,1

THÔNG SỐ đƠN VỊ
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tcvn 6001-2:2008
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tcvn 6638:2000

tcvn 6202:2008

smEWW 3113b:2012

smEWW 3113b:2012

smEWW 3113b:2012

smEWW 3113b:2012

tcvn 6181:1996

smEWW 5520 b&F: 2012

tcvn 6187-1:1996

57,2

7,33

57

43

28

6,87

27,1

3,62

kph (LoD=0,0023)

kph (LoD=0,0003)

0,078

kph (LoD=0,0002)

kph (LoD=0,013)

kph (LoD=0,3)

2,4 x 102

148,5

5,5-9

99

148,5

49,5

9,9

39,6

5,94

0,099

0,0099

0,495

0,099

0,099

9,9

5.000

CHấT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 2019

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, 06/2019)
Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

4. ĐẢM BẢO CÁC YẾU TỐ MÔI TrƯỜNG
B. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI, KHÍ THẢI, TIẾNG ỒN 
CHẤT THẢI 
Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định 
sẽ sinh ra mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. 

RÁC THẢI NGUY HẠI
Là rác thải có chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy 
hại khác.
Nếu chất thải nguy hại không được thải bỏ đúng cách sẽ gây nguy hại tới môi trường và gây ra những mối nguy hại tiềm 
ẩn đến sức khỏe cộng đồng. 

Tại PNJ, chất thải rắn chủ yếu phát sinh từ hoạt động của PNJP, bao gồm:

CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

PNJP đã tiến hành đăng ký Sổ Chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
Do hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công vàng, bạc, PNJP phát sinh một số chất thải nguy hại, chủ yếu bao gồm: 
- Giẻ lau, bao tay dính hóa chất thải. 
- Bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, ắc quy đã qua sử dụng;
- Hộp mực in đã qua sử dụng;
- Các bao bì đựng hóa chất thải
- Các loại hóa chất thải: hóa chất phòng thí nghiệm thải, xăng dầu, dầu động cơ hộp số bôi trơn thải, …
Chất thải nguy hại được phân loại,  thu gom và lưu trữ vào kho chứa chất thải nguy hại đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luật. 
PNJP đã hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý các chất thải nguy hại trên theo đúng 
quy định của luật.

BÙN THẢI TỪ BỂ TỰ HOẠI VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung bao gồm bùn sinh học từ bể lắng sinh học và bùn từ bể lắng hóa lý. 
- Bùn sinh học được tuần hoàn lại các bể hiếu khí, kị khí để tiếp tục xử lý nước và một phần bùn dư được chứa tại bể chứa 
bùn sinh học sau đó được đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng luật định.
- Bùn thải từ bể tự hoại được đơn vị có chức năng định kỳ vào hút bằng xe hút phân hầm tự hoại chuyên dụng và và được 
xử lý đúng quy định.
- Bùn thải từ cụm xử lý hóa lý hàng ngày được thu gom bằng dàn lọc bùn sau đó được đưa vào kho chứa chất thải nguy 
hại, định kỳ hàng tháng sẽ bàn giao cho đơn vị chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

QUY TrÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ CHấT THẢI rẮN 
SINH HOẠT CỦA XÍ NGHIỆP

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
Phát sinh chủ yếu từ khu vực ăn uống, văn phòng, bao 
gồm: Rác thải hữu cơ dễ phân hủy từ hoạt động ăn 
uống, các cành cây, lá cây trong khuôn viên công ty, 
rác thải tái chế như các lon nước uống, các bao bì nhựa 
hay kim loại không chưa thành phần nguy hại, giấy loại, 
các thùng carton, …

Công ty thực hiện lưu trữ và phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt vào các thùng chứa rác sinh hoạt chuyên dụng 
bằng nhựa màu xanh có nắp đậy kín và được đặt tại một 
khu vực riêng biệt tránh gây mùi cho xung quanh.

• Chất thải có khả năng tái sử dụng: 
Bán lại cho các đơn vị tái chế chất thải có chức năng 
trong thành phố.

• Chất thải không thể tận dụng được: 
Hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 
Gò Vấp để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 
của Pháp Luật hiện hành.

Chất thải rắn được thu gom để xử lý triệt để nên hầu 
như không gây ô nhiễm cho môi trường. 

TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ ĐẢM BÁO CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG (TT) 
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TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ ĐẢM BÁO CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG (TT) 

CHỉ TIêU lOạI HìNH đƠN VỊ 2017 2018 2019

tổng trọng lượng 
chất thải nguy hại 
phân chia theo các 
phương pháp xử lý 

tái chế

đốt – chôn lấp

chôn lấp

khác

kg

kg

kg

kg

kg

25.610

1.392

23.430

0

788

17.775

1.592

13.983

1.200

1.000

33.024

4.235

28.391

0

398

TỔNG LƯỢNG CHấT THẢI PHâN CHIA THEO CÁC PHƯơNG PHÁP XỬ LÝ TẠI PNJP

BỤI, KHÍ THẢI

Từ phương tiện giao thông
Phương tiện giao thông hoạt động ra vào khu vực công ty bao gồm các loại xe (xe đạp, xe hai bánh, gắn máy, xe bốn 
bánh). Tuy nhiên, lượng xe ra vào chiếm đa số là xe gắn máy, xe ôtô chiếm số lượng ít hơn. Các phương tiện này phần lớn 
sử dụng nhiên liệu xăng và dầu Diesel. Khi hoạt động, các phương tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và 
dầu Diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí như: Nox, CxHy, Co, Co2…

Từ máy phát điện
PNJP có sử dụng 01 máy phát điện dự phòng với công suất 500 KVa để cung cấp điện cho sản xuất trong trường hợp 
gặp sự cố mất điện. Vì hoạt động của máy phát điện không thường xuyên, công suất không lớn nên ảnh hưởng của khí 
thải từ máy phát điện là không đáng kể.

Trong quá trình hoạt động sản xuất của PNJP
Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ:

Công đoạn gia công đánh bóng: bụi vàng và bụi bạc, đây là loại bụi có giá trị nên được thu hồi để tái sử dụng;

Công đoạn trộn thạch cao: bụi thạch cao;

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và vệ sinh xưởng: chủ yếu là bụi nhỏ dạng bột mịn có kích thước khá nhỏ;

Công đoạn phân kim và lò đốt rác phân kim bao gồm các khí: Nox, HCl, H2So4, Co, …

Khí thải từ hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải: thành phần chất ô nhiễm từ hệ thống thoát nước và hệ thống 
xử lý nước thải rất đa dạng như: NH3, H2S, Mecaptan, … các khí này có khả năng gây mùi nên có thể sẽ gây ảnh hưởng 
đến các khu vực trong công ty. Tuy nhiên, lượng khí này phát sinh không nhiều. Mặt khác, hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải được thiết kế kín nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể.

Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải
Hệ thống xử lý khí thải trong quá trình sản xuất
Khí thải phát sinh tại công đoạn phân kim và từ lò đốt rác phân kim bao gồm: Nox, Co, So2, HCl, H2So4, HNo3. Các khí 
này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân vận hành trong xưởng và gây ô nhiễm môi trường. Do đó, 
Công ty đã lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải. Các hệ thống xử lý khí thải bao gồm:

LÒ ĐỐT THU HỒI BỤI VÀNG
Lò đốt thu hồi bụi vàng model R15a nhằm mục đích thiêu đốt các tạp chất có lẫn bụi vàng nhằm thu hồi bụi vàng mà 
đảm bảo vệ sinh môi trường.

THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI PHÂN KIM
Tháp xử lý khí được lắp đặt để xử lý khí thải độc hại trong công đoạn phân kim. 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của lò đốt thu hồi bụi vàng
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TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN VÀ ĐẢM BÁO CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG (TT) 

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TỪ LÒ ĐỐT THU HỒI BỤI VÀNG
Trong năm 2019 nhắm cải tiến về chất lượng khí thải ngày 
càng tốt hơn nữa thì Công ty đã tiến hành thay thế hệ 
thống xử lý khí lò đốt thu hồi bụi vàng cũ bằng hệ thống 
xử lý khí hiện đại hơn sử dụng công nghệ ozon của Đức.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI KHÁC
Ngoài biện pháp áp dụng các hệ thống xử lý khí thải trong 
quá trình sản xuất, PNJP còn sử dụng một số biện pháp khắc 
phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí như sau:

Các đường lưu thông nội bộ được đổ bê tông. Với biện pháp 
này sẽ làm giảm tải trọng ô nhiễm bụi trong quá trình vận 
chuyển nguyên, nhiên liệu và quá trình di chuyển của ô tô, 
xe máy… trong khuôn viên doanh nghiệp.

Lắp đặt máy thông gió trong khu vực sản xuất, văn phòng 
… để tăng cường thông thoáng trong nội bộ.

Thường xuyên vệ sinh hành lang, văn phòng, xưởng sản 
xuất và thu gom các chất thải rắn để hạn chế tối đa bụi 
phát tán vào không khí.

Trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang) cho công nhân làm 
việc trực tiếp tại các khu vực phát sinh nhiều bụi (công 
đoạn cân, pha trộn thạch cao, …) và khí thải.

Ngoài ra, đơn vị còn trồng cây xanh trong khuôn viên để 
tạo cảnh quan và hạn chế bụi và khí thải phát tán ra môi 
trường không khí xung quanh.

Định kỳ, Bộ phận an Toàn – Môi Trường tiến hành phối hợp 
với các đơn vị chức năng để tiến hành đo đạc cũng như 
phân tích khí thải khách quan hàng năm. 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI TẠI CÁC NGUỒN THẢI NGÀY 12/2019 NHƯ SAU:
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Ghi chú: 
- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
- E1: Khí sau xử lý từ lò đốt thu hồi bụi vàng
- E2, 3: Khí sau xử lý của máy phân kim ý A
- E4, 5: Khí sau xử lý của máy phân kim A, B
- E6: Khí sau xử lý của máy phân kim OROSTUDIO
- K1, 2: Không khí xung quanh.

NHẬN XÉT:

ĐỐI VỚI CÁC MẪU ĐO KHÍ THẢI TẠI CÁC NGUỒN THẢI
theo kết quả đo đạc và phân tích trên, giá trị của các chỉ tiêu đo đạc tại 6 vị trí (nguồn thải) ngày 12/2019 
đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

ĐỐI VỚI CÁC MẪU ĐO MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
theo kết quả đo đạc và phân tích trên, giá trị của các chỉ tiêu đo đạc tại 2 vị trí ngày 12/2019 đều nằm 
trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh.

TIẾNG ỒN
Tiếng ồn sinh ra trong quá trình hoạt động của công ty từ hệ thống điều hòa không khí, máy bơm, máy phát 
điện dự phòng, quạt hút khói, hệ thống xử lý nước thải, các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật 
liệu, từ quá trình sản xuất: gia công vàng, hàn, đập, dập, mài giũa, đánh bóng…
Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng kín nên mức độ ồn sinh ra cũng được hạn chế.
Bên cạnh đó, tiếng ồn từ các phương tiện giao thông cũng sinh ra tiếng ồn. Tuy nhiên, nguồn ồn này mang 
tính gián đoạn. Do đó, mức độ ồn cũng không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.

TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN
Đơn vị chỉ có một vài nguồn gây ồn. Các máy móc có độ ồn cao được tách riêng phân tán (không tập trung ở 
một tầng hoặc một cụm riêng biệt). Hơn nữa tất cả các thiết bị gây ồn đêu đặt trên cao, thoáng có độ khuếch 
tán tốt nên ít ảnh hưởng với các khu vực. Nguồn gây ra tiếng ồn lớn nhất là máy phát điện dự phòng chỉ 
mang tính chất gián đoạn do chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện nên mức độ ảnh hưởng cũng không đáng kể. 
xe ra vào vận chuyển hàng hóa trong nhà máy cũng áp dụng biện pháp chạy chậm 5km/h để giảm tiếng ồn.

Định kỳ, đơn vị đều được Sở y tế thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động theo 
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2016. Đồng thời, PNJ cũng thực hiện theo đúng khuyến 
nghị của Sở y tế về đo kiểm môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp hàng 
năm, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, như nút bịt tai chống ồn đối với khu vực có tiếng ồn do 
máy móc thiết bị.
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KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
     GÓP PHẦN HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

PNJ luôn là gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động 
của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Hội Doanh 
nhân trẻ TP. HCM (yBa), Hội nữ Doanh nhân TP. HCM 
(Hawee),… nhằm tạo môi trường kết nối, trao đổi kinh 
nghiệm và chia sẻ bài học thành công, cũng như tìm hiểu 
cách thức xây dựng thương hiệu cá nhân, một trong những 
yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của doanh 
nhân cũng như doanh nghiệp, thúc đẩy những bước tiến 
mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Những giá trị kết nối của PNJ đồng thời lan tỏa mạnh mẽ 
đến sinh viên các trường đại học trên cả nước, truyền đi 
thông điệp về niềm tin - nền tảng của mọi sự khởi đầu, mọi 

NHữNG Dấu ấN Sâu SắC 2019 Của PNJ Đã GHI NHậN NHữNG HoạT ĐộNG KHôNG NGừNG NGHỉ 
TRoNG CôNG CuộC KếT NốI NốI CộNG ĐồNG, KếT NốI CáC HIệP HộI Và DoaNH NGHIệP NHẰM Tạo 
DựNG MôI TRườNG PHáT TRIểN THuậN LợI, Cả Về ĐộNG LựC TăNG TRưởNG LẪN Dư Địa THị TRườNG, 

SỨC CạNH TRaNH Và HìNH THàNH MộT xã HộI PTBV.

sự nỗ lực, là chất xúc tác tạo nên thành công. Hoạt động này 
mang đến cho sinh viên cái nhìn toàn cảnh và có chiều sâu 
về môi trường làm việc thực tiễn tại doanh nghiệp. Đặc biệt 
là ở những môi trường mà văn hóa doanh nghiệp đã được 
xây dựng thành bản sắc. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải 
thấu hiểu, phải xác định được năng lực lõi, xác định được 
mình sẽ ở đâu và đóng vai trò như thế nào trong công cuộc 
thực hiện sứ mệnh, chinh phục tầm nhìn của doanh nghiệp 
mới có thể hòa nhập, phát triển và nhận diện được cơ hội 
thăng tiến trong tương lai. Chương trình đã góp phần truyền 
cảm hứng sáng tạo, kích thích và tạo động lực hành động 
cho học sinh, sinh viên để hiện thực hóa ước mơ, tạo lập giá 
trị cho bản thân và cộng đồng.

MỞ RỘNG VÀ TỐI ƯU HÓA
MẠNG LƯỚI BÁN LẺ

Tiến trình mở rộng mạng lưới bán lẻ của PNJ được thực hiện 
song song với hoạt động nghiên cứu, tối ưu hóa hiệu quả 
thông qua thu thập dữ liệu, phân tích hành vi, phân khúc 
lại đối tượng khách hàng và tiến hóa mô hình kinh doanh. 
Những hành động được tiến hành song song này đã thúc 
đẩy đà tăng trưởng của PNJ, cũng như chuẩn bị nền tảng 
cho một giai đoạn tăng trưởng dài hạn mới. Đồng thời, tiến 
trình này cũng đã làm nổi bật một nét chấm phá độc đáo 
trên bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp trang sức số 
1 Việt Nam – mô hình PNJ Next.  PNJ Next là “sản phẩm 
đặc biệt”, ra đời từ sự chuyển hóa mạng lưới phân phối PNJ 
nhằm tạo không gian tương tác hiện đại và phương thức 
tương tác thu hẹp tối đa khoảng cách với khách hàng, mang 
đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, trực quan hơn so 
với mô hình truyền thống. Mô hình này kết hợp với E-com 
nhằm hoàn thiện omni chanel, gia tăng tốc độ tiếp cận 
khách hàng và nâng cao tỷ lệ bán hàng thành công, hướng 
đến hình thành một nhà bán lẻ chuyên nghiệp.

Cũng trong thời gian này, PNJ tiếp tục tái định vị chiến lược 
kinh doanh, đẩy mạnh tiến hóa mô hình kinh doanh từ mô 

hình “Sản xuất và bán hàng” lên mô hình “Bán lẻ chuyên 
nghiệp và cung cấp giá trị”, đồng thời không ngừng tiến 
hóa các năng lực để hoàn chỉnh mô hình tăng trưởng dài 
hạn. Song song, PNJ đã và đang tiến hành phân khúc lại 
các đối tượng khách hàng theo nhãn quan mới “tâm lý học” 
dựa trên hệ thống thông tin “không cấu trúc” thay vì cách 
phân khúc “nhân khẩu học” để cho ra đời những mẫu thiết 
kế mới, phục vụ riêng cho từng nhóm khách hàng với sự 
phân hóa ngày càng gia tăng. Những hành động này đã 
mang đến kết quả tích cực. Đến cuối năm 2019, mạng lưới 
bán lẻ trang sức PNJ đạt 346 cửa hàng, tăng trưởng 58% 
so với 2016. Đồng thời, PNJ Next đã lần lượt xuất hiện tại 
TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và mạng lưới PNJ Watch tăng 
lên 26 cửa hàng. Số lượng khách hàng sỉ đạt hơn 3.000 và 
sản phẩm được xuất khẩu qua 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. 
Doanh thu thuần năm 2019 đạt 17.000 tỷ, lợi nhuận sau 
thuế đạt hơn 1.190 tỷ, tăng lần lượt 17% và 24% so với 
2018, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên lãi ròng vượt nghìn tỷ. 

Quá trình chuyển hóa này cũng đã góp phần quan trọng 
đưa PNJ trở thành nhà bán lẻ số 1 ngành kim hoàn châu á. 
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TIẾP TỤC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH KIM HOÀN

Suốt 31 năm qua, PNJ đã nỗ lực xây dựng nên lực lượng 
nòng cốt để kế thừa và phát huy rực rỡ ngành nghề truyền 
thống, góp phần quan trọng đưa ngành kim hoàn Việt Nam 
vươn ra thế giới. Nhiều tuyệt tác gây tiếng vang lớn trên thị 
trường trong nước và quốc tế. Đây cũng chính là thành tố 
quan trọng trong việc đánh giá năng lực chế tác, năng lực 
sản xuất và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ngày càng 
khắt khe, đồng thời phát triển bền vững ngành nghề, góp 
phần đưa PNJ trở thành nhà bán lẻ xuất sắc nhất ngành kim 
hoàn châu á – theo đánh giá của JNa.

Và cũng trong năm 2019, các nhà thiết kế, nghệ nhân và thợ 
kim hoàn của PNJ đã có một mùa vàng bội thu tại cuộc thi 
Bàn tay vàng ngành kim hoàn khi giành ưu thế tuyệt đối với 

VớI PHươNG THỨC Tự Đào Tạo, PNJ KHôNG CHỉ Tạo Ra NGuồN NHâN LựC Tay NGHề Cao PHụC Vụ 
HoạT ĐộNG CHế TáC, SảN xuấT TạI PNJ, Mà CÒN GóP PHầN HìNH THàNH NêN LựC LượNG NGHệ NHâN, 

THợ KIM HoàN LàM VIệC TạI NHIều DoaNH NGHIệP KIM HoàN TRêN Cả NướC. 

13 giải thưởng quan trọng trong tổng số 27 giải thưởng của 
cuộc tranh tài. Cuộc thi thiết kế, chế tác trang sức với chủ 
đề “Hoa sen” đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ nơi các nhà 
thiết kế, nghệ nhân kim hoàn PNJ. Nhiều ý tưởng lần lượt 
ra đời và không chỉ xem đây là cơ hội “thử lửa”, cơ hội sáng 
tạo, mà còn hướng đến góp phần tôn vinh các giá trị di sản, 
thể hiện tinh thần sẵn sàng kế thừa và phát huy hình tượng 
mang đậm tính nhân bản, quốc hồn, quốc túy của dân tộc. 
Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức sáng tạo, năng 
lực thiết kế và trình độ chế tác của một thương hiệu trang 
sức hàng đầu Việt Nam, mà còn góp phần tôn vinh những 
thành tựu mà PNJ đã đạt được trong công cuộc đào tạo thế 
hệ kế thừa, phát triển bền vững ngành nghề truyền thống. 

BƯỚC NGOẶT TỪ TIẾN TRÌNH
SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Sau thời gian nỗ lực vận hành kể từ thời điểm golive 
2/4/2019, hệ thống ERP – SAP4HANA đã đi vào hoạt 
động ổn định và trở thành công cụ đắc lực giúp PNJ quản 
trị, sử dụng tối đa tiềm năng các nguồn lực, tạo sức mạnh 
toàn diện cho doanh nghiệp trên cơ sở tăng cường năng 
lực sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng, tối ưu hóa hàng tồn 
kho, quản trị chiến lược, marketing,… Các nguồn lực sẽ 
được tối ưu hóa và tận dụng tối đa tiềm năng để đẩy nhanh 
tốc độ chiếm lĩnh thị trường, tạo sức bật cho những bước 
tiến dài trong tương lai.

Một trong những điểm nổi bật bước đầu của dự án là công 
nghệ Data analytics phân tích và tối ưu hóa lượng hàng tồn 
kho cũng như lượng hàng đang di chuyển. Song song, công 

nghệ Computer Vision kết hợp với trí tuệ nhân tạo đã biến 
những chiếc camera an ninh thành công cụ đọc hành vi 
khách hàng, nhân viên nhằm đi đến những sự điều chỉnh 
cần thiết về phương thức bố trí quầy, kệ, tạo thuận lợi cho 
phân luồng di chuyển của khách hàng, tối ưu hóa hoạt 
động phục vụ khách hàng. Cùng với công tác phân tích 
dữ liệu, hành vi tiêu dùng để tìm hiểu nhu cầu, đón đầu xu 
hướng và phát triển thương mại điện tử, PNJ hứa hẹn một 
sự bứt phá mạnh mẽ. Tiến trình này được thực hiện song 
song với công cuộc làm giàu tài nguyên nguồn nhân lực, 
tài nguyên thương hiệu, tài nguyên khách hàng,…cũng như 
chuẩn bị nguồn nhân lực đủ kiến thức, kinh nghiệm phân 
tích, sử dụng dữ liệu trong hoạt động kinh doanh, đưa PNJ 
tiến mạnh vào kỷ nguyên bán lẻ 4.0.
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Năm 2019, hoạt động marketing của PNJ đã để lại 
dấu ấn sâu sắc, lay động cộng đồng với phim ngắn 
lấy cảm hứng từ tình yêu đích thực – True love.

Những câu chuyện có thật được truyền tải thông qua góc 
nhìn và chia sẻ của chính những người trong cuộc đã trở 
thành hiện tượng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng và cộng đồng mạng 
xã hội. Đây cũng chính là clip thứ hai gây tiếng vang sau 
sản phẩm Đẹp đôi về một nhà cho mùa cưới 2018. Chắc 

chắn sẽ còn những câu chuyện rất thú vị phía trước trong 
hành trình kiếm tìm và tôn vinh những giá trị đích thực 
của PNJ. Bên cạnh những hoạt động tôn vinh giá trị đích 
thực, hoạt động marketing của PNJ trong năm qua còn 
để lại dấu ấn mạnh mẽ với hoạt động phân tích chân 
dung khách hàng mà đã và đang được triển khai một 
cách đều đặn. Kết quả tích cực mang lại đã đóng góp 
quan trọng vào công tác hoạch định, quản lý và phát triển 
khách hàng, góp phần tăng trưởng khách hàng thân thiết, 
cũng như gia tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại giao dịch.

hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á

CHẤT LIỆU MARKETING 
TỪ CẢM HỨNG TÌNH YÊU VÀ NIỀM TIN CUỘC SỐNG

Sự kiện trọng đại này diễn ra sau 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng, 
ngay sau khi PNJ đặt bút ký kết hợp tác năm thứ 4 liên 
tiếp với tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới Swarovski. 

Cái bắt tay giữa thống lĩnh của ngành kim hoàn Việt Nam 
– PNJ và thương hiệu giải trí toàn cầu Walt Disney đã 
chính thức đưa ngành kim hoàn Việt Nam bước sang giai 
đoạn phát triển mới.  Đây là kết quả từ sự làm việc nghiêm 
túc, rà soát từng công đoạn từ hình ảnh đến từng chi tiết 
sản phẩm của cả hai bên để thỏa mãn được các tiêu chí 
hợp tác vô cùng khắt khe. Bước đi này chỉ có thể thực hiện 
khi tất cả các bên liên quan tham gia vào các công đoạn 

sản xuất, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm như Công ty TNHH 
MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP), các 
đơn vị gia công, in ấn bao bì, ấn phẩm PoSM đều đáp ứng 
theo tiêu chuẩn yêu cầu của Disney,… các sản phẩm đều 
có giấy chứng nhận kiểm định không nguy hiểm, không 
gây hại cho người tiêu dùng. 

Với việc thỏa mãn tất cả các tiêu chí từ Disney, PNJ đã 
chứng minh được năng lực chế tác, sản xuất đẳng cấp 
quốc tế và uy tín, cũng như giá trị thương hiệu trên thị 
trường toàn cầu.

MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
KHẲNG ĐỊNH UY TÍN THƯƠNG HIỆU
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hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á
GIẢI THƯỞNG VÀ CON SỐ TIÊU BIỂU

NHÀ BÁN LẺ 

XUẤT SẮC NHẤT
Ngành kim hoàn châu Á

DOANH THU THUẦN:

17.000
TỶ ĐỒNG

LÃI GỘP:

3.460
TỶ ĐỒNG

LÃI RÒNG:1.190 TỶ ĐỒNG

BIÊN LỢI NHUẬN: 20,4%

MẠNG LƯỚI BÁN LẺ: 346 CỬA HÀNGGIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU:

78,6 TRIỆU USD

MÁI ẤM NIỀM TIN: 300 CĂNHOẠT ĐỘNG CSR:11,7TỶ ĐỒNG

NHỮNG CON SỐ
TIÊU BIỂU
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hÀnh trình phát triển bền vững Điển hình chÂU á
GIẢI THƯỞNG VÀ CON SỐ TIÊU BIỂU

CHỦ TỊCH HĐQT PNJ

TGĐ PNJ

CHỦ TỊCH HĐQT PNJ

62 63



LÊ TRÍ THÔNG 
Tổng Giám Đốc

THÔNG ĐIỆP CEO
PNJ vừa đi qua một năm 2019 với những thành công lớn 
không chỉ với các chỉ số kinh doanh tốt đẹp mà còn đạt được 
“một vụ mùa bội thu” các giải thưởng và sự công nhận từ 
các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trên rất nhiều các 
phương diện. Đó là sự khẳng định cho sự lớn mạnh và trưởng 
thành về rất nhiều mặt của PNJ và là bước tiến vững chắc để 
hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược: Là công ty chế tác và bán 
lẻ trang sức hàng đầu Châu á và giữ vị trí số 1 trong các phân 
khúc trung và cao cấp tại Việt Nam.

Là một công ty mang trong mình những khát khao vươn lên 
mạnh mẽ và hướng tới tương lai phát triển bền vững, PNJ 
luôn phải tự thay đổi chính mình ngay ở đỉnh cao để chuẩn bị 
“trước một nhịp” cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo - khi môi 
trường cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn, khi các “làn sóng công 
nghệ” sẽ bao phủ vào mọi ngõ ngách của môi trường kinh 
doanh và cuộc sống, khi khách hàng của chúng ta sẽ liên tục 
đưa ra các yêu cầu cao hơn về sự đa dạng của sản phẩm, của 
dịch vụ và trải nghiệm khách hàng…Vì lẽ đó, năm 2020, PNJ 
đưa ra định hướng "F5 - Refresh nhấn nút tái tạo - Bứt phá 
vươn xa" với 2 trọng tâm:

1. Phát huy mạnh mẽ các thế mạnh mà PNJ đã tích lũy và 
sáng tạo ra được trong những năm qua - đẩy mạnh việc lan 
tỏa ra toàn hệ thống những thực hành tốt, những sáng kiến 
hay… mà một số đơn vị riêng lẻ của PNJ đã triển khai và 
mang lại những hiệu quả và thành công.

2. Song song đó, chúng ta cũng nhìn lại một cách nghiêm 
túc và tiến hành cải tiến quyết liệt để loại bỏ các điểm yếu, 
những rườm rà, bất cập…làm chúng ta giảm hiệu quả, 
giảm tốc độ, tạo ra các gánh nặng và áp lực - làm chúng 
ta mất sức mà không cần thiết.

Là đơn vị dẫn đầu trong ngành, PNJ sẽ liên tục “nhấn nút 
tái tạo” lại chính mình trên nhiều mặt để luôn tạo ra những 
chuẩn mực mới dành tặng cho khách hàng của chúng ta, 
đồng thời “nhấn nút tái tạo” sẽ giúp PNJ bứt phá vươn xa để 
luôn vững chắc ở vị trí dẫn đầu. Tôi có một niềm tin mạnh 
mẽ vào sự thành công của quá trình “Nhấn nút tái tạo” với 
nguồn nội lực mạnh mẽ và nguồn năng lượng dạt dào bên 
trong từng thành viên PNJ.

Hãy cùng nhau nắm chặt tay, nở những nụ cười và cùng 
nhau…Nhấn Nút Tái Tạo!
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

02 ÔNG LÊ TRÍ THÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

2007 - 2008: TGĐ Công ty Cổ phần TIE

2008 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Thẻ Thông minh Vina

2008 - nay: Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp dẫn đầu

2008 - 2013: Chủ tịch Công ty Kiều hối Đông á

2008 - 2014: Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Đông á

2012 - nay: ủy viên BCH Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (yBa) NK - 8, 10

2014 - 2015: Phó TGĐ Tập đoàn The Boston Consulting Group (BCG) 

2015 - 2017: Phó TGĐ Chiến lược – kiêm Phó TGĐ Phát triển hợp tác 
                       Kinh doanh Prudential Việt Nam

2015 - nay: Phó Chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN (VaFI)

2017 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

04/2018 - nay: TGĐ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Thành viên 
HĐTV Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ;
Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên Khách hàng

12/2018 - nay: Phó Chủ tịch Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao

Kỹ sư công nghệ hóa học, ĐH Bách Khoa - ĐH quốc gia TP.HCM
Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học oxford - Vương Quốc anh

BÀ CAO THỊ NGỌC DUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ01

1988 - 2003: GĐ Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

1990: GĐ Trung tâm Tín dụng Phú Gia

1991 - 1992: GĐ Công ty Thương mại Phú Nhuận

1992 - 1997: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông á

2003 - 2014: Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Đông á

2005 - 2011: Chủ tịch HĐQT CTCP Năng Lượng Đại Việt

2004 - 2018: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Vàng Bạc Đá Quý
Phú Nhuận

04/2018 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2014 - nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội NDN Việt Nam – VaWE

2015 - nay: Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP.HCM – HaWEE

04/2018 - nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh 
doanh Trang sức PNJ; Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Kỷ 
nguyên Khách hàng

Cử nhân Kinh tế thương nghiệp, ĐH Kinh tế TP.HCM

01 02 03 04

03 ÔNG LÊ HỮU HẠNH
THÀNH VIÊN HĐQT

Kỹ sư Hoá học, ĐH Bách Khoa TP.HCM 
Chuyên gia Kiểm định Kim cương, Đá quý

1983 - 1988: Nhân viên kỹ thuật Công ty in số 4

1988  - 1992: Nhân viên kinh doanh Công ty DVTH Quận Gò Vấp

1992 - 2003: GĐ Chi nhánh PNJ Hà Nội; Phó và Trưởng phòng
 Kinh doanh Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2004 - 4/2018:  Phó TGĐ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2009 - 2016:  Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thời Trang Cao

2011 - nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Giám định PNJ

2016 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2017 - 4/2018: Giám đốc xí nghiệp Nữ trang PNJ

4/2018 - nay:  Thành viên HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV
Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP Co., LTD) 

04 BÀ PHẠM THỊ MỸ HẠNH
THÀNH VIÊN HĐQT

Thạc sĩ quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Cử nhân Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế TPHCM
Cử nhân Ngữ văn anh, ĐH Khoa học - xã hội và Nhân văn TP.HCM

1995 - 2003: Phó Phòng Nghiên cứu - Tiếp thị, Trưởng Phòng  
Nghiên cứu - Tiếp thị Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2004 - 2008: Giám đốc Phòng Nghiên Cứu - Tiếp thị CTCP Vàng 
Bạc Đá Quý Phú Nhuận; Giám đốc Phòng Quản lý hệ thống Cao

2009 - 2011:  Giám đốc Công ty TNHH MTV Thời trang Cao

2012 - 2017: Phó TGĐ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2016 - nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thời trang Cao

2016 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

05 BÀ ĐẶNG THỊ LÀI
THÀNH VIÊN HĐQT

1986 - 1987: Kế toán LĐ tiền lương BQL CT Đay IndiraGranhdi
1987 - 1990: Kế toán thanh toán Nhà máy Đay IndiraGranhdi
1990 - 1993: Kế toán vật tư CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 
1993 - 1996: Phó phòng KT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
1996 - 2003:  Kế toán trưởng CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
2004 - 2015:  Kế toán trưởng CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 
2015 - 2018: Kế toán trưởng kiêm GĐ Khối Tài chính Kế toán
        CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2010 - 2014: Thành viên HĐQT CTCP Nhiên liệu Sài Gòn 
06/2018 - nay: Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc Khối Tài chính
 – Vận hành CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
04/2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Chế tác và
Kinh doanh Trang sức PNJ
04/2019: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc Khối Tài Chính – Vận Hành 
Cử nhân Khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

06 ÔNG LÊ QUANG PHÚC
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1996 - 1999: Phó GĐ Công ty xDCT GT 586
2000 - 2004: Phó GĐ Công ty xDCT 507
2004 - 2005: Phó TGĐ Tổng Công ty xDCT GT 5 (Cienco 5)
2004 - 2006: Thành viên HĐQT kiêm GĐ điều hành 
Trường Doanh nhân PaCE
2010 - 2012: Thành viên HĐQT CTCP Kềm Nghĩa
2010 - 2013: Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn 

2014 - 2015: TGĐ CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5
2007 - nay:   Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC
2008 - nay:   Thành viên HĐQT CTCP PT BĐS Phát Đạt
2010 - nay:   Phó Chủ tịch HĐQT CTCP ĐT&xD Tây Hồ 
2016 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận; 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Le & Partners; Chủ tịch 
CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Song Điền

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (WSU, Hoa Kỳ)
Kỹ sư xây dựng thủy lợi (ĐH Bách khoa Đà Nẵng)

08 BÀ HUỲNH THỊ XUÂN LIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1999 - 2001: Trợ lý nhãn hiệu Công ty LG Vina
2001 - 2004: Quản lý nhãn hiệu Công ty Sữa Cô Gái Hà Lan
2005 - 2007: Quản lý nhãn hiệu Công ty unilever Việt Nam

2007 - 2016: Giám đốc Marketing CT Pepsico Vietnam, Phó TGĐ Cấp cao 
CT Suntory Pepsico Vietnam Beverage
10/2016 - nay: TGĐ nhượng quyền CT Pepsico Vietnam Beverage
04/2018 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Cử nhân Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM

09 ÔNG ROBERT ALAN WILLETT
Cố vấn và Thành viên HĐQT ĐỘC LẬP

1978 - 1985: Ban Tổng giám đốc Gateway Coporation
1985 - 1990: Giám đốc Điều hành The LittleWoods organation
1990 - 1994: Giám đốc Vận hành hàng hóa Kingfisher Plc
1994 - 2001: Đối tác quản lý toàn cầu Retail Practice accenture 
2001 - 2010: TGĐ mảng kinh doanh quốc tế và GĐ CNTT Best Buy
2011 - 2015: Chủ tịch HĐQT không điều hành MetaPack Ltd
2011 - 2016: Chủ tịch HĐQT không điều hành Houseology
2011 - nay: Cố vấn và Thành viên HĐQT CTCP ĐT Thế Giới Di Động

2012 - 2016: Chủ tịch HĐQT không điều hành Eagle Eyes Solution Plc
08/2012 - 12/2017: Thành viên Ban Tạo giá trị Mekong Capital
03/2013 - 2018: ủy viên quản trị Bảo tàng Máy tính Quốc gia
08/2013 - 2018: Chủ tịch HĐQT không điều hành anatwine Ltd
01/2016 - nay: Giám đốc không điều hành Purple Wifi Ltd
04/2018 - nay: Cố vấn và Thành viên HĐQT CTCP VBĐQ Phú Nhuận
07/2018 - nay: Giám đốc không điều hành Zynstra Ltd

Cử nhân chuyên ngành kinh tế, Đại học Kỹ Thuật Walker;
Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Walker.

07 BÀ PHẠM VŨ THANH GIANG
THÀNH VIÊN HĐQT

2005 - 2006: Chuyên viên phòng Tư vấn Quản trị
Rủi ro Công ty TNHH aon Việt Nam
2007 - 2011: CV Phân tích đầu tư Mekong Capital
2012 - 2014: Trưởng Phòng Đầu tư Mekong Capital
2015 - 2016: Giám đốc đầu tư Mekong Capital
2017: (Đồng) TGĐ Quỹ Đầu tư Mekong Capital

2009 - 2013: Thành viên HĐQT CTCP Thế Giới Số
2011 - 2016: Thành viên HĐQT Trường Quốc tế Việt úc
2012 - 2016: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 
2017 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 
04/2018 - nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên Khách hàng 

Thạc sĩ quản trị tài chính, University Of Applied Sciences Northwestern 
Switzerland; Cử nhân - Quản trị các định chế tài chính, Trường ĐH Ngân 
hàng TP.HCM; Quản trị cấp cao về Điều hành Sáng tạo và Công nghệ Học 
Viện Công Nghệ Masachusetts

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

05 06 07 08 09
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Sinh sống tại nước ngoài

lý do
không tham dự họp

Tỷ lệ 
tham dự họp

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

1.  HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

277/2019/BB-ĐHĐCĐ-CTY01

02

21/04/2019

21/04/2019278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 – năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 – năm 2019

STT SỐ NGHỊ QUYẾT / QUYẾT đỊNH NGÀY NộI DUNG

A.  THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT

2.  BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cao Thị Ngọc Dung01 Chủ tịch HĐQT 22/22 100%

lê Trí Thông02 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 22/22 100%

Phạm Vũ Thanh Giang03 Thành viên HĐQT 22/22 100%

Phạm Thị Mỹ Hạnh05 Thành viên HĐQT 22/22 100%

đặng Thị lài06 Thành viên HĐQT 18/18 100% ĐHĐCĐ BẦU CỬ

Huỳnh Thị Xuân liên07 Thành viên HĐQT 22/22 100%

lê Quang Phúc08 Thành viên HĐQT 22/22 100%

Robert Alan Willett09 Thành viên HĐQT 17/22 77%

lê Hữu Hạnh04 Thành viên HĐQT 22/22 100%

STT THÀNH VIêN HđQT CHỨC VỤ
Ngày bắt đầu/
Không còn là

TV HđQT

Số buổi họp
HđQT

tham dự

20/04/2019

B.  HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại 
các cuộc họp định kỳ, khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các 
phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết 
ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

 Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, 
đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt 
động sản xuất – kinh doanh, tài chính và tuân thủ.

Các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và chủ động công việc nhằm đạt được những kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

C.  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Tài chính đã thực hiện tốt vai trò tham 
mưu, giúp sức cho HĐQT.

Tiểu ban Chiến lược cố vấn, giám sát các dự án và các chiến lược trong dài hạn.

Tiểu ban Tài chính hoạch định nguồn vốn, các phương án huy động vốn, phân bổ nguồn lực và quản trị rủi ro tổng thể.

hoạt Động qUản trị 2019

D.  CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

STT SỐ NGHỊ QUYẾT / QUYẾT đỊNH NGÀY NộI DUNG

08/2019/NQ-HĐQT-CTY01 04/04/2019 Thay đổi Kế toán trưởng Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên 
Thời trang CAO)

02 05/03/2019178/2019/NQ-HĐQT-CTY
Xác định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày 
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ; 
chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

03 18/03/2019212/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc vay vốn ngân hàng

04 20/03/2019216/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc vay vốn ngân hàng

05 23/03/2019225/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc thay đổi lãnh đạo Khối Marketing; kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

06 23/03/2019227/2019/NQ-HĐQT-CT
Thông qua Ước báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019; Báo cáo 
đánh giá hoạt động năm 2018 của HĐQT từ các thành viên HĐQT độc 
lập; Báo cáo hoạt động năm 2018 của hai tiểu ban trực thuộc HĐQT; và 
các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

07 26/03/2019237/2019/NQ-HĐQT-CTY Thành lập Chi nhánh PNJ Hà Nam

08 02/04/2019250/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua toàn bộ văn kiện ĐHĐCĐ thường niên lần 24 – năm 2019

09 05/04/2019263/2019/NQ-HĐQT-CTY Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất tại Đà Nẵng

10 22/04/2019283/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và chốt 
danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận 
để lại

11 22/04/2019285/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ/người có 
liên quan

12 22/04/2019287/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 Công ty và các 
công ty thành viên; Báo cáo kết quả Go-Live SAP; Phân công nhiệm vụ 
TV HĐQT năm 2019; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT

13 22/04/2019290/2019/QĐ-HĐQT-CTY Quyết định về việc phân công nhiệm vụ HĐQT

14 24/04/2019297/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và điều 
chỉnh việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai các thủ tục để thực hiện phát hành cổ 
phiếu thưởng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15 19/06/2019352/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu

16 19/06/2019353/2019/QĐ-HĐQT-CTY
Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú; 
Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

17 02/07/2019373/2019/NQ-HĐQT-CTY Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

18 02/07/2019375/2019/NQ-HĐQT-CTY

Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBNV 
trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nay CBNV nghỉ 
việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu 
quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 
378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018 và ủy quyền quyết định 
liên quan đến việc mua lại cổ phiếu

19 02/07/2019377/2019/NQ-HĐQT-CTY

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh giám đốc và thay đổi 
người đại diện theo pháp luật của công ty thành viên – Công ty TNHH 
Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng (CECL) và sửa đổi Khoản 2, Điều 
5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên 
Kỷ nguyên Khách hàng

20 02/07/2019380/2019/NQ-HĐQT-CTY

Thông qua BCKQ KD 5 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện 6 tháng 
đầu năm 2019; BCHĐ 6 tháng đầu năm và kế hoạch hành động 6 tháng 
cuối năm 2019 của Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban Chiến lược; Thông 
qua BC thực hiện KPIs 6 tháng đầu năm 2019 của CTy PNJ và các CTy 
thành viên; Thông qua BC thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2019 về đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 và phát 
hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và các nội 
dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT

21 23/07/2019417/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
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STT SỐ NGHỊ QUYẾT / QUYẾT đỊNH NGÀY NộI DUNG

419/2019/NQ-HĐQT-CTY22 23/07/2019 Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

23 23/07/2019421/2019/NQ-HĐQT-CTY Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Giang

24 29/08/2019501/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua hạn mức vay vốn với giá trị 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn 
vốn lưu động; Bảo lãnh cho Công ty thành viên với hạn mức vay 400 tỷ 
đồng với Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con

25 30/08/2019515/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

26 23/09/2019563/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu 
ESOP 2019

27 23/09/2019565/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên 
Khách hàng; Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng

28 23/09/2019567/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động ước 9 tháng đầu năm 2019 và 
Đánh giá thực hiện KPIs của PNJ + các công ty thành viên và các nội 
dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT

29 28/10/2019624/2019/NQ-HĐQT-CT
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP 2019 và Danh sách 
chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương 
trình ESOP 2019

30 13/11/2019658/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

31 14/11/2019662/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

32 10/12/2019722/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo 
chương trình ESOP năm 2019 kết thúc ngày 06/12/2019 và phương án 
xử lý cổ phần chưa chào bán hết

33 10/12/2019724/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

34 16/12/2019746/2019/NQ-HĐQT-CTY

Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn dành cho người lao động năm 2019; Thông qua sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 do thay đổi vốn 
điều lệ từ 2.226.679.600.000 đồng lên 2.252.935.850.000 đồng

35 16/12/2019748/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong năm 2020 giữa công ty 
với người nội bộ, người có liên quan

36 16/12/2019750/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên 
(công ty con) đối với bà Trần Thị Xuân Lan theo đơn xin từ nhiệm

37 16/12/2019752/2019/NQ-HĐQT-CTY
Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện quý 4/2019 và cả 
năm 2019; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KPI năm 2019; và các 
nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT

38 16/12/2019753/2019/QĐ-HĐQT-CTY
Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú; 
Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

39 16/12/2019765/2019/NQ-HĐQT-CTY Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

A. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

3.  BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thành Dư01 Trưởng Ban Kiểm Soát  12/12 100%

lê Anh đức02 Thành viên BKS 12/12 100%

Nguyễn Ngọc Huệ03 Thành viên BKS 12/12 100%

STT THÀNH VIêN BKS CHỨC VỤ
Ngày bắt đầu/
Không còn là

Thành viên BKS

Số buổi họp
HđQT

tham dự

lý do
không tham dự họp

Tỷ lệ 
tham dự họp

hoạt Động qUản trị 2019

B.  HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, TGĐ VÀ CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019: Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PwC). Vào ngày 28/06/2019, PwC và PNJ đã ký kết hợp 
đồng thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019.
Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty; xem xét các chỉ số tài chính trong BCTC đã công bố.
Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành
Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.

C. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM 
ĐỐC, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

HĐQT, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, 
khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều 
lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

BKS nhận được sự trợ giúp ở tất cả các cấp, các đơn vị trong công ty.

D.  HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BKS

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2019 cho từng thành viên.

Kết hợp Kiểm soát Nội bộ Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng và gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng 
quý về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Tiểu ban Tài chính, Tổng Giám đốc và ban điều hành để nắm bắt thông tin kịp thời

4. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công 
ty theo quy định về quản trị công ty. Còn 01 Thành viên HĐQT và 01 cán bộ quản lý đang chờ khóa đào tạo tại TPHCM 
phù hợp của đơn vị được cho phép của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5.  DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỦA 
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; 
hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có 
liên quan của người nội bộ: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá 
quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức 
là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị: Công 
ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng; Công ty Cổ 

phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng; Công ty 
aINoVaTIoN, Inc.; Công ty Công nghệ KMS.

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có 
liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do 
công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

74 75



hoạt Động qUản trị 2019

STT Nguời thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ lý do tăng, giảm
(mua, bán,chuyển đổi,thưởng...)

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
 Số cổ phiếu             Tỷ lệ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
 Số cổ phiếu             Tỷ lệ

PNJ phát hành 
cp từ NVCSHlê Anh đức13 Thành viên BKS 1.200 0,00% 1.600 0,0007%

Nguyễn Ngọc Huệ14 Thành viên BKS 48.790 0,02% 70.203 0,03%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Dương Quang Hải15 Kế toán trưởng 104.608 0,06% 172.476 0,07%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

đặng Ngọc Thảo16 Giám đốc công ty con 117.424 0,07% 185.564 0,08%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Phan Nguyễn Hoài Anh17 Quyền Giám đốc khối 0 0% 28.000 0,01% PNJ phát hành 
cp cho NLĐ

Nguyễn Hoàng Châu18 Giám đốc khối 128.690 0,07% 160.086 0,07%
PNJ phát hành cp từ 
NVCSH, phát hành cp

cho NLĐ; Bán

Trần Thị Thu Hà19 Giám đốc khối 317.306 0,19% 425.354 0,18%
PNJ phát hành cp từ 
NVCSH, phát hành cp

cho NLĐ; Bán

Nguyễn Anh Hùng20 Giám đốc khối 50.000 0,02% 118.666 0,05%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

đào Trung Kiên21 Giám đốc khối 100.000 0,05% 195.333 0,08%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Nguyễn Ngọc Trân22 Giám đốc khối 80.000 0,04% 125.256 0,05%
PNJ phát hành cp từ 
NVCSH, phát hành cp

cho NLĐ; Bán

lâm Thị Hương23 Người có liên quan của 
Trưởng BKS

10.500 0,00% 17.800 0,007%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Stt Người thực hiện giao dịch           loại giao dịch                      Nội dung

1

2

3

4

Công ty Cổ phần Tư vấn và quản lý 
dự án Tiêu Chuẩn Vàng

Công ty AINOVATION, Inc

Công ty Công nghệ KMS

Giao dịch giữa công ty với người
có liên quan của công ty

Giao dịch giữa công ty với người có 
liên quan của công ty

Giao dịch giữa người có liên quan 
của người nội bộ với công ty con

Công ty Cổ phần Trang trí nội thất
Không Gian Vàng

Giao dịch giữa công ty với người
có liên quan của công ty

Trang trí nội thất, đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo 
hành, sửa chữa quầy, tủ) cho văn phòng, hệ 
thống sản xuất – kinh doanh trong năm 2018

Tư vấn và quản lý giám sát công trình trong 
năm 2018

Cung cấp dịch vụ tư vấn, giải pháp liên quan 
đến Digital Transformation

Cung cấp giải pháp công nghệ và nhân lực để 
phát triển nền tảng thương mại điện tử trực 
tuyến (O2O): website cho Công ty TNHH Một 
thành viên Kỷ nguyên Khách hàng

6.  GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN
     CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

7.  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

Danh sách về người có liên quan của công ty:

Trương Ngọc Phượng01 Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Mua, bán, thưởng

STT Nguời thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ lý do tăng, giảm
(mua, bán,chuyển đổi,thưởng...)

15.239.308 9,12% 15.599.790 7,00%

Cao Thị Thúy02 Người có liên quan Mua, thưởng0 0,00% 13.320 0,006%

PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Cao Thị Ngọc Dung03 Chủ tịch HĐQT 15.100.064 9,04% 20.326.418 9,02%

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
 Số cổ phiếu             Tỷ lệ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
 Số cổ phiếu             Tỷ lệ

lê Trí Thông04 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 200.000 0,11% 426.666 0,18% PNJ phát hành 
cp cho NLĐ

Phạm Vũ Thanh Giang05 Thành viên HĐQT 195.000 0,11% 199.000 0,08%
PNJ phát hành cp từ 
NVCSH, phát hành cp

cho NLĐ; Bán

lê Hữu Hạnh06 Thành viên HĐQT 1.732.700 1,03 % 2.416.266 1,07%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Phạm Thị Mỹ Hạnh07 Thành viên HĐQT 968.928 0,58% 1.291.903 0,57%

đặng Thị lài08 Thành viên HĐQT kiêm GĐK 884.657 0,52% 1.285.542 0,57%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Huỳnh Thị Xuân liên09 Thành viên HĐQT 0 0% 12.000 0,005% PNJ phát hành 
cp cho NLĐ

lê Quang Phúc10 Thành viên HĐQT 30.000 0,01% 52.000 0,02%
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

Robert Alan Willett11 Thành viên HĐQT
PNJ phát hành 

CP cho NLĐ0 0% 400.000 0,17%

Nguyễn Thành Dư12 Trưởng BKS
PNJ phát hành cp 
từ NVCSH, phát 
hành cp cho NLĐ

29.200 0,01% 41.533 0,01%

PNJ phát hành cp từ 
NVCSH, phát hành cp

cho NLĐ; Bán

A. CỔ PHầN:

      Tổng số lượng cổ phần tại ngày 31/12/2019 : 225.293.585 cổ phần
      SLCP đang lưu hành    : 225.188.176 cổ phần
      SLCP quỹ     : 105.409 cổ phần

B. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

STT ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG
CỔ PHIẾU

TỶ LỆ
SỞ HỮU %

0,00%-Cổ đông nhà nước1 -- -

0,00%-Trong nước -- -

9,02%20.326.418Trong nước -1 1

0,00%-Nước ngoài -- -

15,33%34.533.679Nước ngoài (*) 1212 -

0,00%-Cổ đông sáng lập
2

-- -

24,35%54.860.097Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% CP trở lên) 1213 1

SỐ LƯỢNG
CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TỔ CHỨC CÁ NHÂN

3
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STT ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG
CỔ PHIẾU

TỶ LỆ
SỞ HỮU %

0,03%68.800Trong nước 11 -

42,01%94.639.593Trong nước 11212.306 12.194

51,11%115.140.220Trong nước 11412.309 12.195

0,00%-Nước ngoài -- -

33,56%75.619.686Nước ngoài 95145 50

48,89%110.153.365Nước ngoài 107157 50

0,03%68.800Công đoàn công ty 11 -

0,05%105.409Cổ phiếu quỹ 11

0,00%-Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi --

75,57%170.259.279Cổ đông khác 20712.451

100%225.293.585TỔNG CỘNG 22112.466

SỐ LƯỢNG
CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TỔ CHỨC CÁ NHÂN

4

5

6

7

-

12.244

12.245

C. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐầU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:

PNJ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 2 LầN TRONG NĂM 2019

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHầN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Thời gian thực hiện: Ngày 19/06/2019
Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới)
Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 1.670.029.820.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.226.679.600.000 đồng

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)
Thời gian thực hiện: Ngày 16/12/2019
Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 2.226.679.600.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.252.935.850.000 đồng

D. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ:

Ngày 10/09/2019, PNJ công bố thông tin kết quả giao dịch mua lại số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ, nhân viên 
nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ: 104.700 cổ phần.

hoạt Động qUản trị 2019

8.  CÁC VẤN ĐỀ CầN LƯU Ý KHÁC

Vào ngày 28/06/2019, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
PRICEWaTERHouSECooPERS Việt Nam và Công ty Cổ 
phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã ký kết hợp 
đồng thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính hợp 
nhất và báo cáo tài chính riêng của PNJ cho giai đoạn sáu 
tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và thực 
hiện kiểm toán báo cáo tài chính của PNJ cho niên độ kết 
thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 được soạn lập theo 
các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại 
Việt Nam.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 
đã thực hiện việc sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ 
do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu (Tăng vốn điều lệ từ 1.670.029.820.000 
đồng lên 2.226.679.600.000 đồng). Ngày thực hiện: ngày 
19/06/2019.

Quyết định số 233/QĐ-SGDHCM ngày 27/06/2019 của 
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc thay đổi 
niêm yết:

Số lượng CK trước khi thay đổi niêm yết: 167.002.982 CP
Số lượng CK thay đổi niêm yết: 55.664.978 CP
Số lượng CK sau khi thay đổi niêm yết: 222.667.960 CP
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: ngày 01/07/2019
Ngày giao dịch: ngày 10/07/2019
Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 
đã thực hiện việc sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ 
do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu (Tăng vốn điều lệ từ 2.226.679.600.000 
đồng lên 2.252.935.850.000 đồng). Ngày thực hiện: ngày 
16/12/2019.

Quyết định số 14/QĐ-SGDHCM ngày 10/01/2020 của 
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc thay đổi 
niêm yết:

Số lượng CK trước khi thay đổi niêm yết: 222.667.960 CP
Số lượng CK thay đổi niêm yết: 2.625.625 CP
Số lượng CK sau khi thay đổi niêm yết: 225.293.585 CP
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: ngày 14/01/2020
Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn cho người lao động.

*  Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019
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1.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công lớn của PNJ và cũng là một năm thử thách bản lĩnh và ý chí của 
Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty.  

HĐQT đã luôn sát cánh, ủng hộ cùng với Ban điều hành và tập thể công ty nỗ lực vượt bậc để vượt chỉ tiêu lợi 
nhuận đã đặt ra cho năm 2019 trong điều kiện thị trường ngành trang sức có rất nhiều biến động không thuận 
lợi từ giá vàng biến động do chiến tranh thương mại. Vượt qua những khó khăn trở ngại đã được dự báo trước 
trong giai đoạn đầu khi triển khai dự án, PNJ đã đưa vào vận hành thành công hệ thống Quản lý nguồn lực 
Doanh Nghiệp ERP-SAP, đây là nền tảng quan trọng thiết yếu và giúp PNJ vững chắc đi lên với quá trình Cải 
tiến vận hành liên tục và Chuyển đổi Số hóa (Digital Transformation) trong tương lai.  

Bên cạnh những thành tích kinh doanh xuất sắc, năm 2019 còn là một năm “bội thu” các giải thưởng, đạt được 
sự công nhận trong nước và quốc tế - là bước đầu khẳng định cho việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của 
PNJ: Là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á, giữ vị trí số một trong các phân khúc trung và 
cao cấp tại Việt Nam.

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH

Các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

B. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

Nguồn: Báo cáo hợp nhất được kiểm toán bởi PwC 

STT CHỉ TIêU KẾ HOạCH 2019 +/-(%) SS KH+/-(%) KH

01

02

03

04

06

05

07

16,6% 

24,3% 

25,0% 

6,6% 

24,4% 

6,7% 

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần

Cổ tức (bằng tiền mặt)

18.207.610 

3.477.800 

1.480.000 

1.181.760 

6,49% 

19,10% 

18% 

16.993.987 

3.454.019 

1.507.198 

1.194.314 

7,03% 

20,32% 

18%

-6,7% 

-0,7% 

1,8% 

1,1% 

8,3% 

6,4% 

THựC HIỆN 2019

Tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với giai đoạn trước đó, trong đó lợi nhuận vẫn duy trì mức 
tăng trưởng trên 20%  mặc dù sức mua của thị trường bán lẻ nói chung và thị trường trang sức nói riêng bị ảnh hưởng 
không thuận lợi bởi giá vàng biến động do thương chiến Mỹ – Trung, cũng như tình hình địa chính trị thế giới phức tạp. 

Để giữ vững tăng trưởng như đã nêu trên bên cạnh sự nỗ 
lực liên tục và cam kết cao của toàn thể người lao động 
và Ban Điều hành, còn có sự hoạt động tích cực của Hội 
đồng quản trị trong việc hoạch định và theo dõi, giám sát 
việc thực thi các định hướng chiến lược dựa trên mô hình 
Ngôi nhà thành công. 

Đó là các định hướng Tăng trưởng vững chắc, Phát triển 
năng lực, Làm giàu tài nguyên và Chuẩn bị tương lai – đã 
giúp PNJ đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận như: 

Duy trì doanh thu tăng trưởng với tốc độ bình quân (CaGR) 
là 22%/năm cho giai đoạn 2016 - 2019. Tổng doanh thu 
của PNJ đã lớn lên gấp đôi chỉ sau 3 năm. 

báo cáo hội ĐỒng qUản trị

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 - chinh phục cột mốc 
1500 tỷ - vượt trên chỉ tiêu đề ra. 

Phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ trải rộng khắp cả nước 
với tổng cộng 346 cửa hàng cuối 2019 tại 52/63 tỉnh, 
thành phố.  

Đạt được những kết quả trên là hàng loạt những giải pháp 
đồng bộ và nghiêm túc nhằm phát triển các năng lực nền 
tảng của PNJ từ Nhân sự, Cung ứng, Bán lẻ, Marketing tới 
Chiến lược và Công nghệ. PNJ cũng luôn chú trọng làm 
giàu thêm nguồn tài nguyên với rất nhiều hoạt động như: 
gia tăng tính gắn kết của nhân viên, gia tăng sự hài lòng 

khách hàng (CSI), duy trì và đẩy mạnh các mối quan hệ 
đối tác trong và ngoài nước... Bên cạnh đó để chuẩn bị 
cho tương lai, PNJ đã tập trung nguồn lực lớn trong việc 
thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng nền tảng 
kho dữ liệu cũng như ứng dụng “dữ liệu lớn” vào công tác 
đưa ra quyết định. 

Ngoài các hoạt động nêu trên, PNJ cũng thực hiện hàng 
loạt các hoạt động đóng góp và thể hiện trách nhiệm xã 
hội như: chương trình gắn kết sinh viên đại học, “Lan tỏa 
Niềm tin vàng”, chương trình “Mái ấm Niềm tin”, chương 
trình “xuân yêu thương”, hoạt động hiến máu nhân đạo và 
Quỹ từ thiện PNJ.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát công tác điều 
hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua: 

Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của 
Ban điều hành và các cuộc họp quan trọng liên quan đến 
việc thực hiện các dự án phát triển kinh doanh và quản trị 
công ty; đồng thời phân công các thành viên HĐQT chuyên 
trách tham gia các dự án cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh, chuyển đổi số. 

Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong 
năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết; 

Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo kết 
quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp 
định kỳ hàng quý của HĐQT; 

Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động 
của Tập đoàn để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp 
Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được ĐHĐCĐ và HĐQT giao; 

 Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các hoạt động tại các địa 
điểm kinh doanh, chi nhánh và thông qua hệ thống báo 
cáo định kỳ và phát sinh. 

Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình hoạt 
động của Công ty, các quyết định, hoạt động của Ban điều 
hành và đã có sự phối hợp tốt với Ban điều hành để đưa 
ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn 
thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

Thông qua hoạt động giám sát, Tổng Giám đốc và Ban 
điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên đã rất nỗ 
lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của 
Tập đoàn. 

Hội đồng quản trị đánh giá cao Tổng Giám đốc và Ban điều 
hành đã rất quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn là công ty 
chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu châu á. Tổng Giám 
đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và bản lĩnh vượt qua các 
thách thức và  rất chủ động trong triển khai các tuyến 

công việc không chỉ cho hoạt động kinh doanh cho ngắn 
hạn mà cả cho việc xây dựng mới các nền tảng cho phát 
triển dài hạn của toàn Tập đoàn. 

Trong quá trình hoạt động, đồng thời tuân thủ đầy đủ và 
đúng đắn các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty 
trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng Giám đốc và 
Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn 
các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại 
hội đồng cổ đông trong năm tài chính.

2.  KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

A. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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3.  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN CÓ 09 THÀNH VIÊN, TRONG ĐÓ: 

 BÀ CAO THỊ NGỌC DUNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 05 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH: 

 ông Lê TRí THôNG, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
 Bà PHạM VŨ THaNH GIaNG – Chủ tịch công ty Công ty CECL 
 Bà PHạM THị MỸ HạNH – Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty CaF 
 ông Lê Hữu HạNH – Tổng Giám đốc Công ty PNJP 
 Bà ĐẶNG THị LàI – Giám đốc Vận hành kiêm Giám đốc Khối Tài chính – Vận hành 

 03 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP: 

 Bà HuỳNH THị xuâN LIêN 
 ông Lê QuaNG PHúC 
 ông RoBERT aLaN WILLETT 

 BÀ ĐẶNG THỊ LÀI được ĐHCĐ thường niên năm 2019 bầu vào HĐQT ngày 20/04/2019. 

A. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

B. THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG, PHỤ CẤP NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

C. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Căn cứ kế hoạch hoạt động, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã 
có các chương trình hoạt động hàng quý với nội dung rõ 
ràng, cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội 
đồng quản trị có đủ thời gian và điều kiện tham dự các 
cuộc họp Hội đồng quản trị. 

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần 
trách nhiệm cao, làm việc một cách có hiệu quả và đã 
thực hiện đầy đủ và đúng đắn quyền và trách nhiệm của 
thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định tại Điều lệ 
Công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy định tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng đã triển khai 
thực hiện tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 cuộc họp, theo đúng các 
trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản 
trị công ty và Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
quản trị. Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã 
ban hành các biên bản/nghị quyết/quyết định thực hiện 
các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

Trong năm 2019, Công ty cũng đã chi trả tiền lương, thưởng và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT tham gia điều 
hành, Tổng Giám đốc và Ban điều hành là  53.158.673.767 đồng. Số tiền của HĐQT còn được sử dụng cho mục đích: Thực 
hiện các hoạt động công tác xã hội, công tác thiện nguyện; trao thưởng cho 304 nhân sự quản lý có thành tích công việc tốt...

Các khoản thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
theo Điều 3, Nghị quyết số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTy ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông chưa được thực hiện vì 
phụ thuộc vào việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Vay vốn ngân hàng 
Thông qua các báo cáo về kết quả sản xuất – kinh doanh 
Thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty
Bổ nhiệm chức danh quản lý của công ty thành viên
Ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ/người có   
liên quan 
Các công việc liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ  

đông thường niên 2019
Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở 
hữu, phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho 
người lao động (ESoP) năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 21/04/2019.
Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 và 
đợt 2 năm 2019. 

3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị 

Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, các công 
việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2019 tập trung 
đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân 
thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty. Tất cả thành 
viên HĐQT đã rất đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm 
cao đặc biệt trong các công tác của mỗi thành viên đảm 

nhiệm, từ đó đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các 
quyết định đúng đắn, kịp thời cho công ty đồng thời tuân 
thủ các quy định pháp luật. 

Với những sự thay đổi về công nghệ, như báo cáo của năm 
2018, chúng tôi có đề cập đến việc chủ động của công ty

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 22 
cuộc họp; qua đó đã ban hành biên bản, nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị một cách rõ ràng và nhất quán. 
Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện theo các trình 
tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản 
trị công ty. 

Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến 
các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự họp để 
tham khảo, nghiên cứu theo quy định của pháp luật, Điều 
lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định khác. 

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được lập đầy đủ 
có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự 
họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật. 

Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù 
hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế 
quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến 
lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. 

Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản 
trị thảo luận, đánh giá rất cởi mở, nhìn nhận vấn đề rất 
khách quan để đưa ra những hướng đi tốt nhất cho Doanh 
nghiệp cả ngắn hạn và dài hạn. 

2. Về việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác 
quản lý, điều hành của Ban điều hành. Các thành viên Hội 
đồng quản trị đã được Ban điều hành mời thường xuyên 
tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều 
hành. Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình 
hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động quản lý, 
điều hành của Ban điều hành.  

Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp rất tốt với Ban điều 
hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng 
đắn để vượt qua những thách thức của thị trường và 
Doanh nghiệp để đạt được những kết quả tốt nhất cho  
kinh doanh. 

Ban điều hành rất chủ động công việc, quyết tâm thực 
hiện những chiến lược được đặt ra để hoàn thành những 
chỉ tiêu kinh doanh cũng như những chỉ tiêu của mỗi 
phòng ban với một sự độc lập rất cao. 

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được 
duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của 
Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp 
luật, đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông đã đề ra. 

D. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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trong các bước đi và phát triển đầu tư hạ tầng, công nghệ. 
Năm 2019 là năm mà công ty PNJ đã hiện thực hoá công 
việc áp dụng ERP trong quá trình Digital transformation. 
Mặc dù thời gian đầu có những vướng mắc vì sự phức tạp 
của ngành hàng, tuy nhiên sau 2 tháng go live thì chương 
trình đã chạy thành công và công việc quay trở lại vận hành 
ở trạng thái bình thường. 

Ngoài ra, công ty đã có những chiến lược lớn cho việc phát 
triển hệ thống, phát triển nhân tài thông qua một đội ngũ 

và cấu trúc với nền tảng vững chắc phát triển rất lớn của 
công ty trong năm 2019 và trở về sau. 

Công ty PNJ đã hoàn thành các kế hoạch năm 2019 mặc 
dù gặp rất nhiều thử thách về thị trường, sự gia tăng cạnh 
tranh của đối thủ truyền thống và ngoài ngành; đồng thời, 
thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, mang 
lại lợi ích cao cho cổ đông và người lao động của Công 
ty, đặc biệt Công ty đặt nhiều tâm huyết và công sức vào 
những hoạt động thiện nguyện, nghĩa vụ đối với cộng đồng. 

D. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

PNJ hiện có 04 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến ngành kinh doanh thời trang và 
trang sức, bao gồm:

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ 
(PNJP CO., LTD)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỶ NGUYÊN KHÁCH HÀNG 
(CECL)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁM ĐỊNH PNJ 
(PNJL CO.,LTD) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG CAO
(CAF CO.,LTD)

Các thành viên điều hành của Hội đồng quản trị được cử giữ các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên/  Thành viên Hội 
đồng thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc của các công ty này.

A. TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC 

xác định và xây dựng “Các trọng tâm chiến lược giai đoạn 
2019 - 2022”, bên cạnh việc thực hiện theo dõi, giám sát, 
đốc thúc việc thực thi các trọng tâm kinh doanh trong 
năm 2019. 

xây dựng kế hoạch kinh doanh: Theo dõi và giám sát việc 
thực hiện “Bộ các chỉ tiêu trọng yếu (KPIs) năm 2019” 
của toàn Công ty và các phòng ban; định hướng, góp ý, và 
thông qua “Bộ các chỉ tiêu trọng yếu (KPIs) PNJ 2020” do 
Khối Chiến lược xây dựng. 

Hoàn thiện năng lực quản trị và hệ thống quản lý: Theo 
dõi, rà soát, và đưa ra các hướng dẫn, đề xuất các cải tiến 
trong việc thực hành quản trị công ty theo mô hình quản 
trị công ty mới. Đã hoàn thành bước đầu bộ tài liệu mới 
về Quản trị công ty. 

Đề xuất các cải tiến trong thực hành quản lý và hệ thống 
thông tin quản lý của Công ty, định hướng và đôn đốc việc 
chuẩn bị,triển khai và go live thành công hệ thống ERP 
mới cho PNJ từ tháng 04/2019; định hướng tầm nhìn cho 
chiến lược Digital Transformation thông qua định hướng 
triển khai các dự án thành phần. 

Phát triển nguồn nhân lực: Định hướng và xây dựng “Chiến 
lược làm giàu tài sản nguồn nhân lực của PNJ 2017 – 
2022” đảm bảo nguồn nhân lực đi trước một bước so với 
sự phát triển theo chiến lược của PNJ; giám sát, đốc thúc 
và trực tiếp tham gia trong các hoạt động định kỳ về văn 
hóa doanh nghiệp. Định hướng và triển khai hoàn thiện hệ 
văn hóa doanh nghiệp mới. 

PHáT TRIểN NăNG LựC Của Tổ CHỨC:  

Theo dõi, giám sát, đốc thúc các quick-wins (QWs) trong 
việc triển khai xây dựng năng lực quản trị rủi ro. Đồng 
thuận trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiện 
đại và thuê tư vấn thực hiện. 

Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các hành động/
kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh sỉ. 
Rà soát, cập nhật bản “Chiến lược CNTT PNJ 2017 – 2022”. 

Theo dõi, giám sát, đốc thúc các hành động/kế hoạch 
trọng tâm của khối CNTT. 

xây dựng các nguyên tắc định hướng chiến lược cho mảng 
đầu tư tài chính. 

Phối hợp với Tiểu ban Tài chính trong việc thực hiện việc 
phát triển năng lực quản trị tài chính PNJ hướng tới mô 
hình tập đoàn cho giai đoạn 2017 – 2022. 

Theo dõi, giám sát, đốc thúc các thực hiện các kế hoạch/
hành động trong việc nâng cao năng lực quản trị chiến 
lược. 

Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các hành động/
kế hoạch nâng cao năng lực mảng bán lẻ. 

Định hướng, theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các 
hành động/kế hoạch của Khối Marketing.

TIỂU BAN TÀI CHÍNH 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các công ty 
thành viên thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt 
động năm 2019. 

Định hướng, giám sát, phối hợp cùng với ban dự án ERP xây 
dựng hệ thống quản lý tập trung với quy trình theo chuẩn 
quốc tế, nhằm nâng cao khả năng quản lý và điều hành của 
ban lãnh đạo cũng như sự tác nghiệp của nhân viên.   

Tham mưu HĐQT trong việc chủ trì và thẩm định dự án đầu 
tư thiết bị sản xuất, phát triển hệ thống, các dự án hợp tác 
kinh doanh. 

Tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn, kiểm tra báo cáo 
tài chính tại các công ty thành viên  

Phối hợp với ban điều hành công ty trong việc xây dựng các 
giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động.  

Chủ trì, phối hợp cùng với ban kiểm soát, phòng tài chính 
kế toán, bộ phận kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra 
tính tuân thủ của hệ thống phát hiện những vấn đề bất cập, 
thắt cổ chai những điểm không phù hợp, các rủi ro tìm ẩn 
trong hoạt động giúp ban điều hành có kế hoạch đào tạo, 
khắc phục, luân chuyển  giúp công ty vận hành hiệu quả. 

Định hướng và xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn tập 
đoàn năm 2020 trình HĐQT và đại hội đồng cổ đông.

4.  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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BAN KIỂM SOÁT

02 BÀ NGUYỄN NGỌC HUỆ
THÀNH VIÊN BKS

Cử nhân Tài chính Thương nghiệp, ĐH Tài chính kế toán TP. HCM

1998 - 1999: Kế toán tổng hợp Công ty Codimex Tp.Vũng Tàu
1991 - 1994:  Kế toán trưởng Khách sạn Canadian Tp.Vũng Tàu
1994 - 1997: Kế toán trưởng Công ty Giao Châu Tp.Vũng Tàu
1997 - 1998: Kế toán tổng hợp Công ty Duhaco Tp. HCM
1998 - 1999: Kế toán trưởng Công ty Compunet Tp. HCM
2000 - 2010: Trưởng bộ phận Kế toán thanh toán CTCP Vàng Bạc
 Đá Quý Phú Nhuận
2011- nay:     Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Giám định PNJ
2012 - nay:    Thành viên BKS CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

03 ÔNG LÊ ANH ĐỨC
THÀNH VIÊN BKS

Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị 
Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế - Luật 
2011 - nay:  Chuyên viên Kiểm soát nội bộ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
2017 - nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

01 ÔNG NGUYỄN THÀNH DƯ
TRƯỞNG BKS

Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế TP.HCM

2006: Kế toán viên Công ty TNHH xây Dựng Thương 
Mại Trang trí nội thất Song Lê 
Quá trình công tác tại CTCP Vàng Bạc Đá Quý
Phú Nhuận:

2006: Nhân viên Kiểm soát nội bộ

2012: Phó Phòng Kiểm soát nội bộ
2013: Trưởng Bộ Phận Quản trị Chất lượng -  Phòng 
          Quản trị chất lượng
2014 - nay: Trưởng Bộ Phận Kiểm soát nội bộ - Phòng 
 Quản trị hiệu quả

2016 - nay: Thành viên BKS; Trưởng BKS           

xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị 
quyết của HĐQT và công bố thông tin theo luật định.  

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nghị quyết 
của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BĐH. 

Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
tổ chức công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo 
tài chính. xem xét báo cáo giữa niên độ và Báo cáo tài chính 
của Công ty năm 2019 (riêng và hợp nhất) đã được soát xét và 
kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam. 

Trong năm BKS cùng kiểm soát nội bộ công ty đã phối 
hợp tốt với thành viên HĐQT và BĐH trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ: 

Tham gia kiểm kê và giám sát tiền hàng: 713 lượt. 

Kiểm tra quy trình hoạt động bán hàng: 375 lượt. 

Kiểm tra chuyên đề về hệ thống vận hành tại các đơn vị: 
16 lượt 

Đánh giá chuẩn về phục vụ khách hàng: 581 lượt.  

Báo cáo kết quả kiểm tra gửi đầy đủ về Chủ tịch HĐQT, 
Phó Chủ tịch HĐQT và BĐH. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra 
trong năm năm 2019 BKS chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm, 
không có đơn khiếu nại của cổ đồng về HĐQT và BĐH.  

BKS cùng HĐQT, BĐH nghiên cứu nghị định 05/2019/NĐ-
CP về việc thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ cho PNJ.  

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức họp định kỳ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty PNJ.  

BKS đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHĐCĐ, luật định và công ty trong việc quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành (BĐH) công ty cụ thể: 

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)   

2.  KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH    

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ 
đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của 
Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy 
định khác liên quan của pháp luật. 

HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông năm 2019 đạt kết quả cao. 

Đánh giá và phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của từng 
quý, đề ra nhiệm vụ của từng quý kịp thời và hiệu quả. 

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm 
quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân 
thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các 
quy định khác liên quan của pháp luật. 

Kiểm soát hoạt động của Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban 
Tài chính gắn chặt giữa HĐQT và BĐH. 

báo cáo bAn Kiểm soát

* Lương, thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2019:
  gồm 3 thành viên với tổng thù lao 228 triệu đồng.  
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báo cáo bAn Kiểm soát

B. BAN ĐIỀU HÀNH

C. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

D. THẨM TRA VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2019:  
BĐH đã có chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt các giải 
pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo và đổi 
mới, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm trong năm 
2019 đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định về lợi nhuận. 
Đưa vào hoạt động cửa hàng PNJ Next, PNJ art, mở ra thị 
trường mới, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Bước đầu 
định hình thương hiệu PNJ Watch, xây dựng tập khách 
hàng trung thành. Đẩy mạnh năng lực bán hàng trực 
tuyến kết hợp với các cửa hàng truyền thống. 

Thực hiện dự án trọng điểm về công nghệ:
Thành công Go-live SaP, chuyển giao hệ thống và xử lý sự 
cố trong giai đoạn vận hành, ngày càng nắm bắt và ứng 
dụng nền tảng ERP, gia tăng năng suất và đảm bảo tỷ lệ 
giao hàng đúng hẹn. Hiện đang tiếp tục giai đoạn cải thiện 
để hệ thống vận hành hiệu quả hơn. 

Thực hiện các hoạt động trọng yếu khác: 
Tiếp tục hoàn thiện quy trình và nghiên cứu cải tiến kỹ 
thuật giúp giảm tỷ lệ sai sót, giảm hao hụt. 

Đẩy mạnh năng lực thiết kế và phát triển mẫu mới, kết 
hợp với các công nghệ tiên tiến, phát triển dòng hàng và 
sản phẩm mới tinh xảo hơn, chất lượng hơn.  

Hoạt động kiểm soát: 
Các kết quả, nhận định rủi ro trong kiểm tra được BĐH 
triển khai, khắc phục hầu hết, một số ít vẫn đang tiếp tục 
hoàn thiện.  

Công tác giám sát kết hợp với kiểm tra kiểm soát giúp 
PNJ đảm bảo tính tuân thủ của hệ thống, về chứng từ kế 
toán hợp lệ giúp Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở 
đáng tin cậy, không có sai sót trọng yếu. 

HĐQT, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, 
khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều 
lệ Công ty và các quy định của pháp luật. 

E.  THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 

BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán, BKS thống nhất với số liệu Báo 
cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn PNJ và Báo cáo tài chính riêng của PNJ năm 2019 đã kiểm toán. 

Theo chúng tôi, tình hình tài chính của cả Tập đoàn PNJ và PNJ nói riêng, đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các 
khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của HĐQT dự 
kiến trình ĐHĐCĐ, BKS nhận định phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2019 tuân thủ pháp luật và Điều lệ của PNJ. 

Kế hoạch chia cổ tức 18%/mệnh giá (thực tế đã chi 8% trong 
năm 2019, tờ trình phân phối lợi nhuận HĐQT đề nghị chi 
10% còn lại) theo nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Lợi nhuận phân phối: 1.193.925 triệu đồng 

Trong đó: 
 
 Chia cổ tức: 403.427 triệu đồng 
 Trích lập các quỹ: 149.240 triệu đồng 
 Lợi nhuận để lại: 641.258 triệu đồng

F.  KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

A. KIẾN NGHỊ

B. KẾT LUẬN 

Qua công tác giám sát và kiểm tra BKS nhận thấy các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy 
định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.   

A. CÁC SỐ LIỆU VỀ VỐN, TÀI SẢN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019 VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PNJ 

B. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỶ SỐ TÀI CHÍNH (THỜI ĐIỂM 31/12/2019)

   

Tổng tài sản, nguồn vốn của tập đoàn tăng 34%, của PNJ 
tăng 27% so với cùng kỳ. 

Tài sản tăng chủ yếu hàng tồn kho, tài sản cố định tác 
động tăng lần lượt là 32%, 3,2% và giảm tiền & các khoản 
tương đương tiền tác động giảm tài sản 1,7%. 

Nguồn vốn tăng chủ yếu do tăng khoản vay & nợ thuê tài 
chính ngắn hạn (vay ngắn hạn chiếm 94,9% với lãi suất từ 
6,3% đến 7%; huy động vốn chiếm 4,9% với lãi suất 3%, 
8%/năm), vốn góp của chủ sở hữu (chia cổ tức bằng cổ 

phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động), và khoản phải trả người bán ngắn 
hạn (nhập khẩu hàng hóa) tác động tăng lần lượt 16,3%, 
12,9%, và 5,4 %.  

Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của riêng PNJ chiếm tỷ 
trọng 98,7% tổng Vốn chủ sở hữu tập đoàn. Trong năm 
2019, vốn điều lệ riêng PNJ tăng từ 1.670.029.820.000 
đồng lên 2.252.935.850.000 đồng, tăng 35% so với cuối 
năm 2018 (căn cứ nghị quyết số 353/2019/NQ-HĐQT-CTy 
& số 563/2019/NQ-HĐQT-CTy). 

Theo chúng tôi những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả họat 
động kinh doanh chính của PNJ và cả Tập đoàn PNJ năm 
2019 hoạt động hiệu quả cao, xu hướng tốt so qua các 
năm 2017, 2018 (đặc biệt ở các chỉ số lãi gộp/doanh thu 
thuần, lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần, lợi nhuận sau 
thuế/ vốn chủ sở hữu).  

Phân tích xu hướng các chỉ số tài chính qua các năm 2017, 
2018, 2019: chỉ số tổng nợ/ tổng tài sản tăng dần (khoản vay 
tăng do nhu cầu vốn phát triển hệ thống kinh doanh) và chỉ 
số vòng quay tổng tài sản, hàng tồn kho, khả năng thanh 
toán nhanh, hiện hành có xu hướng giảm nên cần kiểm soát 
chặt chẽ để tiếp tục tăng hiệu quả trong sử dụng vốn, hàng 
tồn kho. 

BKS kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau: 

Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Tập đoàn PNJ để nâng 
cao hiệu quả vận hành hệ thống. 

xây dựng nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro 
cấp tập đoàn; triển khai đến các cấp; duy trì và cải tiến 
hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo 2 cấp (tự kiểm 
soát & kiểm tra; cần chú trọng cơ chế tự kiểm soát). 

Triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ 
phù hợp với mô hình tổ chức của PNJ. 

Khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản, thường xuyên đánh 
giá hiệu quả đầu tư tài chính, xem xét và đánh giá việc 
phát triển mạng lưới bán lẻ ở từng giai đoạn và kiểm soát 
nợ vay. 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả giai đoạn cải thiện, 
phát triển ứng dụng phần mềm SaP và các dự án công 
nghệ trọng điểm khác. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự và luân chuyển 
nhân sự phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của 
công ty nói chung và đào tạo nâng cao chuyên môn của 
kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quản lý chất lượng nói 
riêng. 

Về hoạt động đầu tư công ty Kỷ Nguyên Khách hàng 
(CECL): Cần có những phân tích chuyên sâu về cấu trúc 
tổ chức, hiệu quả hoạt động trước khi thực hiện việc cấp 
vốn cho CECL.
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ÔNG PHAN NGUYỄN HOÀI ANH
QGđ. KHỐI MARKETING

Bà TRẦN THỊ THU HÀ
Gđ. KHỐI BÁN lẻ

ÔNG NGUYỄN NGỌC TRâN
Gđ. KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ÔNG NGUYỄN HOÀNG CHâU
Gđ. KHỐI CUNG ỨNG

Bà đẶNG THỊ lÀI
Gđ. VẬN HÀNH KIêM Gđ. KHỐI TÀI CHíNH VẬN HÀNH

ÔNG NGUYỄN ANH HÙNG
Gđ. KHỐI NGUồN NHâN lựC

ÔNG đÀO TRUNG KIêN
Gđ. KHỐI CHIẾN lượC

ÔNG lê TRí THÔNG • TổNG GIÁM đỐC

bAn ĐiềU hÀnh
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BÀ ĐẶNG THỊ LÀI
Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc Khối Tài Chính – Vận Hành 

Cử nhân Khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐH Kinh tế TP.HCM

1996 - 2003: Kế toán trưởng CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 
2004 - 2015: Kế toán trưởng CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
2015 - 2018: Kế toán trưởng kiêm GĐ Khối Tài chính Kế toán CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
2010 - 2014: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn
06/2018 - nay: Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc Khối Tài chính – Vận hành
      CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
04/2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ

ÔNG LÊ TRÍ THÔNG
Kỹ sư công nghệ hóa học, ĐH Bách Khoa - ĐH quốc gia TP.HCM
Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Oxford - Vương Quốc Anh

2007 - 2008: TGĐ Công ty Cổ phần TIE
2008 - nay  : Chủ tịch HĐQT CTCP Thẻ Thông minh Vina
2008 - nay  : Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp dẫn đầu
2008 - 2013: Chủ tịch Công ty Kiều hối Đông á
2008 - 2014: Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Đông á
2012 - nay   : ủy viên BCH Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (yBa) NK - 8, 10
2014 - 2015: Phó TGĐ Tập đoàn The Boston Consulting Group (BCG) 
2015 - 2017: Phó TGĐ Chiến lược – kiêm Phó TGĐ Phát triển hợp tác Kinh doanh Prudential Việt Nam
2015 - nay   : Phó Chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN (VaFI)
2017 - nay   : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
2018 - nay   : TGĐ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Chế tác và 
                       Kinh doanh Trang sức PNJ;Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên Khách hàng
2018 - nay   : Phó Chủ tịch Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao

ÔNG ĐÀO TRUNG KIÊN
Giám đốc Khối Chiến Lược

Thạc sĩ - Trường Đại học Hofstra - Hoa kỳ

2000 - 2016: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM
2007 - 2016: Giám đốc Công ty TNHH Kiên anh
2012 - 2014: Giám đốc Chiến lược - Donga Bank
2014 - 2016: Phó Giám đốc Khối Công nghệ - Donga Bank
2016 - nay: Giám đốc Khối Chiến lược tại CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

ÔNG NGUYỄN ANH HÙNG
Giám đốc Khối Nguồn Nhân Lực

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế TP. HCM
Cử nhân Tài chính doanh nghiệp - Đại học Kinh tế TP. HCM

2008 - 2012: Giám đốc Nhân sự - Chi nhánh PepsiCo Bình Dương
2012 - 2014: Trưởng phòng Nhân sự cao cấp – Công ty TNHH Nestle Việt Nam
2014 - 2017: Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực – Công ty Tài chính TNHH MTV
   Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
2017 - 2018: Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc TTĐT – Ngân hàng CPTM Phương Đông (oCB)
2018 - nay  : Giám đốc Khối Nguồn Nhân Lực – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

BÀ TRầN THỊ THU HÀ
Giám đốc Khối Bán lẻ

Cử nhân Khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác tại CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận: 

1999 - 2003: Chuyên viên quản lý bán lẻ
2004 - 2007: Phó Giám đốc Kinh doanh
2008 - 2013: Giám đốc Kinh doanh
2014 - nay: Giám đốc Khối Bán lẻ

ÔNG PHAN NGUYỄN HOÀI ANH
Quyền Giám đốc Khối Marketing

Cử nhân Cao đẳng Khoa học máy tính Trường Cao đẳng cộng đồng Houston

2012: Phó Giám đốc tại Công ty CP Truyền thông Io
2013 – 2014: Quản lý dịch vụ khách hàng tại Mirum agency
2014 – 2017: Giám đốc Chiến lược & Dịch vụ khách hàng Mirum agency
2018 – 2019: Quản lý nhãn tại CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận
2019 – nay: Quyền Giám đốc Khối Marketing tại CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận

ÔNG NGUYỄN NGỌC TRÂN
Giám đốc Khối Công Nghệ Thông Tin

Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin

2002 - 2006: Chuyên gia nghiên cứu tại university of Montreal, Canada

2006 - 2007: Kiến trúc sư cao cấp phần mềm tại Fedex Trade Networks, Canada
2007 - 2008: Chuyên gia cao cấp về IT tại CGI Group, Canada 

2008 - 2010: Chuyên gia cao cấp về IT tại Công ty Canadian National Railway, Canada 

2011 - 2013: Thành lập và làm Giám đốc công nghệ tại DTSC
2013 - 2016: Giám đốc Khối CNTT tại ngân hàng TMCP Đông Á
2017 - nay:  Giám đốc Khối CNTT tại CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

ÔNG NGUYỄN HOÀNG CHÂU
Giám đốc Khối Cung ứng

Thạc sĩ

2001 - 2005: Chuyên viên dự án quản lý giáo dục Đại học Quốc Gia TP.HCM
2004 - 2009: Quản lý dự án Đại học Kinh Tế
2006 - 2013: Trưởng phòng Công ty unilever
2013 - 2014: Giám đốc Chiến lược tại CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
2014 - nay: Giám đốc Khối Cung ứng tại CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
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BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHầN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHầN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
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REFRESH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa là một trong những yếu tố hình thành từ buổi bình 
minh doanh nghiệp và không ngừng được giữ gìn, củng 
cố để trở thành nền tảng phát triển, đồng thời tồn tại như 
một biểu tượng bất biến và là bản sắc của doanh nghiệp. 
Tại PNJ, văn hóa doanh nghiệp không ngừng vận động và 
đã tiến đến hình thái cao nhất là văn hóa gia đình cùng 
nguồn sức mạnh nội sinh hết sức đặc biệt: năng lực hấp 
dẫn và thuyết phục. Những năng lực này đã giúp văn hóa 
doanh nghiệp trở thành cốt lõi của quyền lực mềm và là 
lợi khí để quản lý hiệu quả mỗi cá nhân chứ không phải 
bất kỳ một chế tài hay phương pháp cưỡng bức nào khác. 
Đây chính là “bệ đỡ” giúp PNJ liên tục bứt phá mạnh mẽ 
trong 31 năm qua. 
Tuy nhiên, sự vận động phát triển của bối cảnh kinh tế, bối 
cảnh xã hội buộc văn hóa gia đình cũng phải đổi mới để 
giúp doanh nghiệp kịp thích ứng và đáp ứng được những 
đòi hỏi mới, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho giai đoạn phát 
triển mới, ở vị thế mới của PNJ: Nhà Bán Lẻ Trang Sức 
xuất Sắc Nhất Châu á. Do đó, PNJ đã “nhấn nút F5” để tái 
tạo văn hóa doanh nghiệp.
- Giống như chọn lọc tự nhiên, quá trình này sẽ phủ định 
những yếu tố đã kết thúc vai trò trong giai đoạn cũ hoặc 

tạo sức ì, tạo rào cản cho sự phát triển. Ứng với văn hóa 
gia đình, đó là sự ỷ lại, sự dung dưỡng tác phong trì trệ, 
tạo chướng ngại cho đà phát triển. Bên cạnh đó là tâm 
lý phòng thủ, tư duy lối mòn, ngại rủi ro, dẫn đến ngại 
thay đổi. 
- Sự chọn lọc tự nhiên diễn ra trên cơ sở kế thừa, phát 
huy các giá trị nền tảng, bất biến như sự gắn kết, tinh 
thần trách nhiệm, chia sẻ,...
- Đồng thời, quá trình chọn lọc cũng hình thành những 
“gen” mới. Sự thụ động, chờ phân bổ công việc sẽ được 
thay thế bằng sự chủ động nhận diện, đề xuất các hạng 
mục, cũng như không ngừng sáng tạo, tiếp thu tư duy 
công nghệ, nhạy bén tiếp thu thành tựu công nghệ và ứng 
dụng thành công tại doanh nghiệp, từ tính tự giác tiến đến 
hình thành văn hóa hợp tác để thay đổi cả về nhận thức số 
hóa lẫn hành vi số hóa. 
Với quá trình này, văn hóa gia đình không chỉ có diện mạo 
mới mẻ mà còn tạo động lực tăng trưởng mới, tiến đến 
tối ưu hóa các nguồn lực, chuyển mình mạnh mẽ từ mô 
hình vận hành và phát triển truyền thông sang tư duy và 
hành động trên không gian digital, trở thành một nhà bán 
lẻ chuyên nghiệp.

rEFrEsh • nhẤn nÚt tái tạo - bứt phá vƯƠn XA

Với vị thế Nhà Bán Lẻ Trang Sức xuất Sắc Nhất Châu á và những hoạt động ký kết hợp tác 
quốc tế, PNJ đã và đang mở ra cánh cửa cho một giai đoạn phát triển mới của doanh 
nghiệp cũng như cho ngành kim hoàn Việt Nam, đồng thời đổi mới diện mạo của một 
thống lĩnh ngành kim hoàn trong nước. Những yêu cầu thực tế đòi hỏi doanh nghiệp 
phải xây dựng chiến lược mới, tầm nhìn mới, cũng như triển khai mạnh mẽ quá trình 
“tái tạo” nhầm xây dựng năng lực và lộ trình tăng trưởng bền vững trong dài hạn. 

Hiện nay, PNJ đang thực hiện tái định vị chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh việc 
tiến hóa mô hình kinh doanh từ mô hình “Sản xuất và bán hàng” lên mô hình 
“Bán lẻ chuyên nghiệp và cung cấp giá trị” là mô hình tăng trưởng cho PNJ 
trong dài hạn, đồng thời thúc đẩy các năng lực doanh nghiệp tiếp tục phát 
triển để tạo đà tiến vững chắc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tiến hành 
phân khúc lại các đối tượng khách hàng theo nhãn quan mới “tâm lý học - 
psychographic” dựa trên hệ thống thông tin “không cấu trúc” thay vì cách 
phân khúc “nhân khẩu học – demographic”, từ đó cho ra đời những mẫu thiết 
kế riêng cho từng nhóm khách hàng, mang lại những giá trị mới phù hợp và 
đáp ứng nhu cầu, cá tính, phong cách thời trang từng nhóm khách hàng đang 
ngày càng phân hóa. 

Song song, PNJ tiếp tục xây dựng các năng lực chiến lược mới để không chỉ 
phát triển nhanh mà còn phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi 
số, đảm bảo duy trì tăng trưởng vững chắc trong dài hạn.

TÁI TẠO NĂNG LỰC, XÂY DỰNG LỘ TRÌNH
TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
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CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

1. NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ thiết kế 50 thành viên và lực lượng nghệ nhân, thợ kim hoàn hơn 1.000 
người, hằng năm, PNJ tung ra thị trường hơn 4 triệu sản phẩm. Nhiều tuyệt tác trang sức ra đời từ khát vọng sáng tạo, 
tôn vinh bản sắc Việt, đã định danh trình độ chế tác trang sức đỉnh cao của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những dòng 
sản phẩm PNJ đa phong cách, đa chất liệu không chỉ thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ mà còn góp phần thể hiện cái tôi cá 
tính, khác biệt nên được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Cùng với đội ngũ phân tích tâm lý, hành vi khách hàng, PNJ 
luôn đón đầu xu hướng, liên tục tung ra những mẫu thiết kế mới nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhằm đảm bảo việc đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu 
cầu hàng hóa trong điều kiện mở rộng, phát triển cửa 
hàng liên tục, chuỗi cung ứng của PNJ liên tục được 
nâng cấp và ngày càng hoàn thiện. Trong đó:

Chiến lược hàng hóa được xem là hạt nhân chính trong 
quá trình tái cơ cấu hoạt động cung ứng. Việc quản lý 
hàng hóa trang sức lẻ theo hai nhóm “topsell – non 
topsell” giúp kết quả tăng trưởng doanh thu ấn tượng 
(+33%) cũng như nâng cao vòng quay tồn kho hệ thống 
bán lẻ từ 2,04 vòng/năm lên 2,25 vòng/năm.

 HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO: mở rộng đo lường độ chính xác 
dự báo (Fa) và sai số dự báo (FB) đến từng vùng và 
theo từng mã (đối với topsell) và theo nhóm hàng (đối 
với non-topsell). Điều này giúp tăng độ chính xác của 
kết quả dự báo lên 7% so với năm 2017.

HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH: đo lường việc cung ứng hàng 
hóa đúng và kịp thời đến tận cửa hàng và theo từng mã 
(đối với topsell) hoặc theo nhóm hàng (đối với non-
topsell).

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU PHỐI: cải tiến nhãn dán và bao gói 
chống mở nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá 
trình vận chuyển. 

Bên cạnh đó, mô hình phân phối (DC) bước đầu được 
tái cấu trúc. Đây là nền tảng giúp PNJ đảm bảo khả 
năng cung ứng cho hệ thống bán lẻ rộng lớn hơn nữa 
trong tương lai.

Tuyệt tác: Mai Vàng
(do PNJ thiết kế và chế tác)

2. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Khối sản xuất luôn bám sát các chỉ tiêu, định hướng của Tập đoàn và Công ty PNJP để củng cố, phát triển năng lực, phù 
hợp chiến lược phát triển dài hạn. Nhiều hoạt động đã mang lại hiệu quả tích cực, sự chuyển mình mạnh mẽ không ngừng 
diễn ra nhằm tiếp tục hướng đến những kết quả cao hơn trong tương lai.

Đến thời điểm hiện tại, PNJP đã khai thác hết công năng các máy móc thiết bị công nghệ cao và các công nghệ được 
chuyển giao đưa vào sản xuất. Điều này góp phần cho PNJP chủ động sản xuất thành công các sản phẩm với chất lượng 
và độ mỹ thuật tương đương các sản phẩm trang sức cao cấp của thế giới. Vì thế, PNJP đã cung cấp được hầu hết các 
nhu cầu sản phẩm trang sức đa dạng từ khách hàng, thay thế cho các dòng sản phẩm phải nhập khẩu trước kia.

Với những nỗ lực trên, năm 2019, năng lực quản trị sản xuất của PNJ đã từng bước được nâng cao, các chi phí sản xuất 
được kiểm soát một cách chặt chẽ. PNJ không ngừng tập trung cải tiến công tác quản lý nhằm nâng cao tính tuân thủ 
và chất lượng trong sản xuất, từ đó, giúp hoạt động sản xuất của PNJ khẳng định được vị thế dẫn đầu trong ngành kim 
hoàn Việt Nam về quy mô sản xuất, chất lượng và đặc biệt là trình độ sản xuất.
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TRIỂN KHAI VẬN HÀNH SAP
Với nỗ lực và quyết tâm của PNJP, khối sản xuất và sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám Đốc, sản lượng sản xuất từ 
tháng 8 đến tháng 12 đã đáp ứng 100% nhu cầu hàng hóa cho hệ thống.

THÀNH LẬP LINE HÀNG PLATIN 
Góp phần tăng năng suất, chuyên môn hóa cao.
Góp phần tăng uy tín và thương hiệu PNJP, giới thiệu đến khách hàng dòng sản phẩm mới.  

CHƯƠNG TRÌNH TWI
Nâng cao và nhân rộng đến cấp tổ trưởng, đồng thời đào tạo đội ngũ giảng viên nội bộ góp phần tăng năng suất và giảm 
thiểu sai xót trong sản xuất.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN TỐT 5S
Được tái triển khai thực hiện một cách đồng bộ và luôn ở chế độ sẵn sàng và thường xuyên duy trì, góp phần vào môi 
trường làm việc sạch sẽ, thân thiện và tăng năng suất của hoạt động sản xuất.
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2. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (TT)

PNJP ĐÃ THÀNH LẬP BAN DỰ ÁN SOÁT XÉT VỀ BỘ ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG
Kết quả là đã ban hành được bộ định mức lao động với độ chính xác là 80%, từ đó góp phần vào việc tính toán lương, 
năng suất lao động chính xác hơn và quan trọng là xây dựng được bộ năng lực đối ứng trong sản xuất.

BAN GIÁM ĐỐC ĐỊNH HƯỚNG VÀ XÂY DỰNG BIỂU MẪU THEO DÕI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Góp phần kiểm soát tốt hàng hóa và góp phần tăng tỷ lệ giao hàng đúng hẹn.

XÂY DỰNG BỘ KHUNG NĂNG LỰC P. KẾ HOẠCH THEO ĐÚNG YÊU CầU NGÀNH
Đánh giá năng lực Phòng kế hoạch góp phần cho việc bố trí nhân sự đúng và phù hợp năng lực chuyên môn.

ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ THỢ HỘT
Góp phần đánh giá đúng tay nghề thợ, sắp xếp thợ đào tạo nâng cao tay nghề thợ tăng năng suất. 
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Các nguyên tắc được PNJ áp dụng triệt để khi lựa chọn 
nhà cung ứng:

Các nhà cung cấp mới được lựa chọn khắt khe, đồng thời 
thực hiện đánh giá lại hằng năm các nhà cung cấp cũ dựa 
trên các tiêu chí: tiêu chuẩn chất lượng, quy mô và tiềm 
năng sản xuất, sự ổn định về bối cảnh kinh tế, chính trị,…
để đưa ra quyết định tiếp tục hợp tác hay không, số lượng 
và tỷ trọng mua là bao nhiêu. 

Phát triển nhiều nhà cung cấp để hạn chế độc quyền, lệ 
thuộc và đảm bảo yếu tố dự phòng.

Nguồn nhập có xuất xứ minh bạch, hợp pháp. PNJ mua 
kim cương có nguồn gốc từ ấn Độ, sạch sẽ, không xuất 

phát từ những vùng xung đột và vấy máu của người châu 
Phi. ấn Độ là một trong 75 quốc gia được LHQ ký kết 
nhập và xuất khẩu kim cương theo hiệp định Kimberley 
Process. 

Đặc biệt, PNJ chỉ hợp tác với những đối tác nước ngoài có 
chứng nhận bảo vệ môi trường được cơ quan, tổ chức uy 
tính cấp hoặc đối tác trong nước có nhà máy sản xuất đạt 
chuẩn môi trường và an toàn lao động. PNJ luôn có chính 
sách ưu tiên cho nhà cung cấp trong nước, kể cả mức giá 
cao hơn (mức chấp nhận được) đối với nguồn hàng có chất 
lượng tương đương 

3. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

THU HÚT KHÁCH HÀNG MỚI VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
HIỆN HỮU
Thường xuyên phân tích hàng vi khách hàng hiện hữu, 
chăm sóc và gia tăng độ tương tác, đẩy doanh thu tập 
khách hàng VIP lên 50,1% trên tổng doanh thu bán lẻ. 
Ngoài ra, 23% lượng khách hàng cận VIP được chuyển 
đổi thành khách hàng VIP, 24% lượng khách hàng Gold 
và 13% lượng khách hàng Silver có giao dịch trong 3 năm 
gần nhất (2016, 2017, 2018) phát sinh giao dịch mới trong 
năm 2019
Thu hút hiệu quả và mở rộng tập khách hàng mới liên tục, 
31,5% khách hàng của Gold và 23,5% khách hàng Silver 
phát sinh giao dịch năm 2019 là khách hàng mới.

LIÊN TỤC TUNG RA THỊ TRƯỜNG MẪU THIẾT KẾ MỚI
- Trong năm 2019, PNJ đã tung ra hơn 2.000 mẫu thiết 
kế mới tối ưu kinh doanh và 7 bộ sưu tập đặc biệt tạo dấu 
ấn cho thương hiệu PNJ và PNJ Silver. Ngoài ra, PNJ còn 
triển khai thành công hợp tác chiến lược với Disney và 
nhượng quyền 7 nhân vật, tung vào quý 4 tổng cộng 150 
mẫu PNJ – Disney và đạt hiệu quả khả quan cả về truyền 
thông lẫn doanh thu, tạo tiếng vang lớn.

Nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện với Swarovski với 
nhiều nguyên liệu mới, độc quyền trên toàn thị trường và 
giác cắt hoa hướng dương độc quyền toàn cầu, bộ sưu tập 
hoa hướng dương thành công vượt mong đợt, đạt doanh 
số trung bình 1.000 món/ tháng sau khi tung ra thị trường.

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU 
Chương trình truyền thông “Tình yêu Đích Thực” tiếp tục 
kế thừa thành công chiến dịch năm 2018, tạo tiếng vang 
tốt và góp phần nâng cao độ nhận diện thương hiệu. Chiến 
dịch tiếp cận được gần 10 triệu người, với hơn 500.000 
lượt tương tác và 20.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Các kênh truyền thông mạng xã hội luôn đảm bảo độ phủ 
sóng và lượng thảo luận cao nhất thị trường trang sức 
(trên 40% các tương tác/ thảo luận trên mạng xã hội của 
thị trường trang sức) theo báo cáo social listening của 
Buzz Metrics. 
Tối ưu vận hành, tăng năng suất hiệu quả, tỉ lệ chi phí vận 
hành/ doanh thu thực đạt 0,33% so với kế hoạch 0,49%.

4. NĂNG LỰC MARKETING
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5. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO

Hoạt động quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược đảm bảo tăng trưởng bền vững 
của PNJ. Hiện tại, PNJ đang áp dụng mô hình quản trị rủi ro tiên tiến với các lớp phòng thủ cho toàn hệ thống công ty.

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ
Giám sát hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ

BAN ĐIỀU HÀNH
Thiết kế, vận hành hệ thống rủi ro, kiểm soát nội bộ

Phối hợp

Kiểm toán

Lớp phòng 
thủ 2

Lớp phòng 
thủ 3

Lớp phòng 
thủ 1

CÁC BỘ PHẬN TÁC NGHIỆP, 
ĐơN VỊ KÍNH DOANH

Nhận biết, đánh giá rủi ro và 
thiết lập cách thức kiểm soát 

phù hợp

BỘ PHẬN QUẢN TrỊ rỦI rO 
QUẢN TrỊ CHấT LƯỢNG

xây dựng chính sách, chế độ, 
tư vấn và quản lý về rủi ro, 

tuân thủ

BAN KIỂM SOÁT
Đánh giá độc lập, khách quan 
về hoạt động quản lý rủi ro, 

kiểm soát nội bộ

KIỂM
 TOÁN ĐỘC LẬP

Đánh giá độc lập khách quan về báo cáo tài chính

NHẬN DIỆN/ 
PHâN TÍCH

rỦI rO

CHIẾN
LƯỢC

ĐÁNH GIÁ
rỦI rO

KIỂM SOÁT
rỦI rO

NỀN TẢNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUAN TRỌNG

HĐQT định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt được giúp xác định các mức độ chấp nhận rủi ro, đồng thời đặt mục 
tiêu một cách hiệu quả và nhận diện những rủi ro phát sinh do những thay đổi trong chiến lược hay hoạt động khác của 
công ty.

NHẬN DIỆN RỦI RO

Các lớp phòng thủ được xác lập nhằm nhận diện rủi ro bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến việc đạt được các mục 
tiêu/kế hoạch trong kinh doanh của đơn vị mình. Theo đó, PNJ có thể xây dựng được danh mục rủi ro hiện hữu cũng như 
rủi ro tiềm ẩn.

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Việc thực hiện chuyển đổi số đã giúp nâng cao khả năng đánh giá cũng như đo lường rủi ro một cách chính xác và kịp 
thời hơn. Theo đó, HĐQT có thể sử dụng làm cơ sở xác định cách thức quản lý những rủi ro công ty.

KIỂM SOÁT RỦI RO

HĐQT và Ban điều hành ban hành các chính sách, văn bản phù hợp để kiểm soát rủi ro phù hợp mục tiêu, chiến lược của 
công ty.

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

Bộ phận quản trị rủi ro, quản trị chất lượng và kiểm soát nội bộ trong năm 2019 đã tiến hành các đợt đánh giá, rà soát 
hoạt động kinh doanh các đơn vị nhằm phát hiện, tư vấn khắc phục các rủi ro có thể phát sinh. Định kỳ hàng tháng/quý, 
các Khối hoạt động báo cáo quản trị rủi ro để Ban điều hành đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp.

TRUYỀN THÔNG

PNJ đã xây dựng một hệ thống truyền thông với đường dây nóng 24/24, đảm bảo các sự cố được xác định, nắm bắt và 
báo cáo nhanh tránh phát sinh rủi ro và cho phép các nhà quản lý kiểm soát, khắc phục sự cố hiệu quả. 
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6. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

xác định và xây dựng các trọng tâm chiến lược giai đoạn 2020 – 2022 của tập đoàn.

Điều phối hoạt động xây dựng kế hoạch 2020 cho các công ty thành viên, khối và chi nhánh.

xây dựng kế hoạch kinh doanh: Theo dõi và giám sát việc thực hiện “Bộ các chỉ tiêu trọng yếu (KPIs) năm 2019” 
của toàn Công ty và các phòng ban; định hướng, góp ý, và thông qua “Bộ các chỉ tiêu trọng yếu (KPIs) PNJ 2020”.

Đề xuất các cải tiến trong thực hành quản lý và hệ thống thông tin quản lý của công ty, định hướng và đôn đốc việc chuẩn 
bị, triển khai và Go live thành công hệ thống ERP mới cho PNJ từ tháng 04/2019; định hướng tầm nhìn cho chiến lược 
Digital Transformation thông qua định hướng triển khai các dự án thành phần.

Theo dõi, giám sát, đốc thúc các thực hiện các kế hoạch/hành động trong việc nâng cao năng lực quản trị chiến lược.

Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các hành động/kế hoạch nâng cao năng lực mảng bán lẻ.

7. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

PNJ áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất nhằm đảm bảo các yếu tố về tuổi vàng, cũng như chất lượng các 
loại đá quý, đá màu và các yếu tố liên quan đến sức khỏe. Tất cả các sản phẩm đều có giấy kiểm định rõ ràng, được 
công nhận trên toàn thế giới. 

CÁC TIÊU CHUẨN MÀ PNJ ĐANG ÁP DỤNG

CHUỖI CUNG ỨNG
NGUYêN VẬT lIỆU ISO 9001:2015: TIêU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN lÝ CHẤT lượNG

ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 11426:2014: Quy định cách tách kim loại quý bằng cupen để xác định hàm lượng vàng 
trong trang sức vàng.

TCVN 7055:2014: Phương pháp Huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng.

TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo

TCVN 10065:2013: Yêu cầu an toàn sản phẩm tiêu dùng đối với trang sức dành cho trẻ em

QCVN 40:2011:  Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

ISO 14001:2015: Bộ tiêu chuẩn hướng tới các hoạt động về bảo vệ môi trường

TCVN 10065:2013: Yêu cầu an toàn sản phẩm tiêu dùng đối với trang sức dành cho trẻ em

ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 11426:2014: Quy định cách tách kim loại quý bằng cupen để xác định hàm lượng vàng 
trong trang sức vàng.

TCVN 7055:2014: Phương pháp Huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng.

GIA: Tiêu chuẩn quốc tế về đá quý của Học viện đá quý Hoa Kỳ

ISO/IEC 17025: Tiêu chuẩn quốc tế về Yêu cầu chung liên quan đến năng lực của phòng 
thử nghiệm và hiệu chuẩn.

ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng

Chuỗi cung ứng 
nguyên vật liệu

Nhà máy sản xuất

Hệ thống phân phối

Người tiêu dùng

Dịch vụ kiểm định
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7. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (TT)

PHẠM VI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – MÔI TRƯỜNG

Phạm vi hệ thống quản lý chất lượng
Bao gồm trọn vẹn các yêu cầu trong tiêu chuẩn Việt Nam ISo 9001:2015.
áp dụng cho các đơn vị thuộc hệ thống chất lượng gồm: Hội sở, xí nghiệp nữ trang PNJ, văn phòng các chi nhánh và toàn 
bộ hệ thống cửa hàng PNJ toàn quốc.
áp dụng cho việc quản lý các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh PNJ

Phạm vi hệ thống quản lý môi trường
Bao gồm trọn vẹn các yêu cầu trong tiêu chuẩn Việt Nam ISo 14001:2015
áp dụng tại PNJP. 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG
Nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, đảm bảo lợi ích của cổ đông, cán bộ công nhân viên và toàn 
xã hội, PNJ cam kết:

Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý.
Thường xuyên nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự.
Tuân thủ pháp luật và các yêu cầu hợp lý của các bên có liên quan.
Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết trong mọi hoạt động
Chính sách này được xem xét thường xuyên và phổ biến rộng rãi đến mọi thành viên của PNJ

Sự TươNG TáC GIữa CáC Quá TRìNH TRoNG Hệ THốNG QuảN LÝ CHấT LượNG Của PNJ 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hoạch 
định

Sự
lãnh đạo

Đánh giá 
kết quả 

thực hiện

Hỗ trợ

Tác nghiệp

CheckAct

Cải tiến

Tổ chức và
Bối cảnh 

Yêu cầu của
khách hàng

Kết quả của
HTQLCL

Thỏa mãn của 
khách hàng

Sản phẩm
và dịch vụNhu cầu và

mong đợi của 
các bên quan 
tâm liên quan 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU 2020

Năm 2019 với những thách thức không nhỏ từ điều 
kiện thị trường khi nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh 
hưởng của các sự kiện địa chính trị bất lợi của thế 
giới, ngành bán lẻ bắt đầu chững lại. Đồng thời, PNJ 
phải vượt qua khúc quanh quan trọng liên quan đến 
một số trục trặc khi mới go live hệ thống ERP. Trong 
tình hình đó, sự chỉ đạo nhanh chóng của Hội đồng 
Quản trị và Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết và 
quyết tâm của tập thể người lao động đã giúp công ty 
hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 đã được đặt 
ra từ đầu năm.

Năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều 
hành công ty đã phân tích và dự báo sẽ là một năm 
thách thức hơn nữa đối với nền kinh tế Việt Nam khi 
tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục có những diễn 
biến phức tạp với ảnh hưởng chiến tranh thương mại 
giữa các cường quốc, các vấn đề kinh tế tiềm tàng 
tích lũy trong nhiều năm qua chưa được giải quyết và 
gần đây là tình hình dịch bệnh nCoV (Covid-19) được 
dự báo sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh 
tế toàn cầu và Việt Nam.

Để vượt qua thách thức, năm 2020, PNJ sẽ tiếp tục 
kiên định với 4 định hướng chiến lược của giai đoạn 
2017 – 2022 đã đề ra: 

TĂNG TRƯỞNG VỮNG CHẮC

   PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

      LÀM GIÀU TÀI NGUYÊN

         CHUẨN BỊ TƯƠNG LAI
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Trong năm 2020, PNJ sẽ cân đối hài hòa giữa tăng trưởng trong ngắn hạn với việc “Nhấn nút tái 
tạo” lại chính mình để chuẩn bị các nền tảng vững chắc mới giúp cho PNJ phát triển bền vững – 
tăng trưởng vững chắc trong dài hạn để mang lại lợi ích bền lâu cho cổ đông. 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2017 - 2022

1.  TĂNG TRƯỞNG VỮNG CHẮC
Năm 2020 PNJ chinh phục các mục tiêu tăng trưởng 
vững chắc thông qua các động lực tăng trưởng như: 
- Liên tục đổi mới và sáng tạo để phát triển thị trường 
theo chiều sâu. 
- Tập trung tái cơ cấu danh mục sản phẩm – giới thiệu 
thêm nhiều dòng sản phẩm mới. 
- Tăng tốc cho các mảng kinh doanh mới.

2.  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Song song với việc tăng trưởng vững chắc, việc củng cố 
nền tảng năng lực và phát triển về chiều sâu nội lực lả 
nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 nhằm giúp cho PNJ 
liên tục “Tái tạo chính mình”, tiên phong sáng tạo để bứt 
phá nhằm xây chắc vị trí dẫn đẩu thị trường và vươn tầm 
quốc tế. 
- Năng lực về công nghệ tiếp tục được đầu tư và nâng tầm 
tạo sức bật vượt trội trong dài hạn. 
- Năng lực Marketing tiếp tục được nâng cao và “tiến hóa 
sáng tạo”. 
- Năng lực sản xuất sẽ được tập trung đầu tư để giúp 
PNJ trở thành công ty sản xuất mạnh tầm cỡ hàng đầu 
khu vực. 
- Năng lực quản trị Bán lẻ hiện đại để giúp PNJ duy trì vị 
thế dẫn đầu trong ngành. 

3.  LÀM GIÀU TÀI NGUYÊN 
PNJ rất chú trọng vào việc làm giàu tài nguyên bên 
cạnh việc tăng trưởng bền vững và phát triển năng lực, 
thông qua những khía cạnh sau: 
- Tiếp tục làm giàu nguồn “nhân tài” và “lãnh đạo” có chất 
lượng cho tương lai thông qua việc triển khai các chương 
trình phát triển đội ngũ theo kế hoạch phát triển cá nhân, 
triển khai các chương trình xây dựng đội ngũ kế thừa. 
- Làm giàu nguồn năng lượng và năng lực cho Đổi Mới 
thông qua việc triển khai các chương trình Mentoring – 
Coaching để thúc đẩy “dòng chảy” chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm giữa cấp trên – cấp dưới, đồng nghiệp. 
-  Tiếp tục làm giàu tài sản Thương hiệu PNJ – nhóm các 

7. MỘT SỐ CHỉ TIÊU ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH NHƯ SAU (HỢP NHẤT) 

• TIỂU BAN TÀI CHÍNH

- xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình 
Hội đồng quản trị và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ phê duyệt. 
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và các quy định/
quy trình nội bộ trên tất cả các lãnh vực tại trụ sở chính, 
chi nhánh, đơn vị, công ty con, công ty liên kết, đưa ra 
các hoạch định và thực hiện biện pháp khắc phục nhằm 
đảm bảo hệ thống luôn được theo dõi, đo lường, đánh giá 
thường xuyên và liên tục. 
- Hoạch định và theo dõi thực thi kế hoạch tài chính niên 
độ 2020. 
- Đánh giá việc kiểm soát nội bộ thông qua các quá trình 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Đánh giá hiệu quả quá trình hoạt động kiểm toán. 
- Đánh giá việc kiểm soát các biện pháp bảo vệ an toàn 
nguồn lực của Công ty. 

- Kiểm toán các công ty con, công ty liên kết, hợp đồng 
hợp tác. 
- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện 
pháp sửa chữa, khắc phục sai sót và đề xuất biện pháp 
hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy 
trình quản trị, quản lý rủi ro (QLRR) và kiểm soát nội bộ. 
- Thực thi cơ cấu và chính sách QLRR trong các hoạt động của 
công ty, thực hiện việc QLRR một cách nhất quán và đầy đủ. 
- xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về 
QLRR, xây dựng nhận thức về rủi ro, cung cấp  hỗ trợ và 
đào tạo nội bộ trong công ty. 
- Thực hiện đánh giá rủi ro, phân tích xử lý rủi ro hiện tại 
của công ty và so sánh các rủi ro tiềm ẩn với các tiêu chí 
do công ty đặt ra như chi phí và các yêu cầu pháp lý.

Lợi nhuận gộp bán hàng và ccDv 3.460.713 3.991.288

Doanh thu thuần 17.000.681 19.020.346 

Lợi nhuận trước thuế 1.506.712 1.686.868

cổ tức 18% 18% 

Lợi nhuận sau thuế 1.193.925 1.349.494

CHỉ TIêU                                THựC HIỆN 2019             KẾ HOạCH  2020         TĂNG TRưởNG (%)

ĐVT: Triệu ĐồngĐVT: Triệu Đồng

15%

12%

12%

13%

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho 
HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: 

• Thưởng 1,5 %/ Lợi nhuận sau thuế 
• Phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người 
lao động (ESoP): 1%/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho 
HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: phát hành cổ phiếu theo 
chương trình chọn lựa cho người lao động: cứ vượt 1%/

rEFrEsh • nhẤn nÚt tái tạo - bứt phá vƯƠn XA

thương hiệu PNJ thông qua việc tạo mối liên kết và sức 
cộng hưởng giữa các thương hiệu của hệ sinh thái PNJ, gia 
tăng tính tích hợp các chương trình, đẩy mạnh sự hiệu quả 
của các chương trình CSR. 
- Tập trung làm giàu quan hệ đối ngoại.

4.  CHUẨN BỊ TƯƠNG LAI  
Với sự thay đổi và phát triển của bối cảnh kinh doanh cũng 
như thị trường Việt Nam – Thế giới, PNJ cần một sự chuẩn 
bị chu đáo và sẵn sàng cho tầm nhìn dài hạn. Một số hành 
động cần thiết như sau: 
- Cấu trúc lại cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành của hội 
sở và mô hình vận hành bán lẻ. 
- Hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành tập đoàn. 
- xây dựng kế hoạch tăng vốn để bổ sung nguồn vốn cho 
những đầu tư mới. 

5.  HOẠT ĐỘNG ĐầU TƯ 
- Năm 2020, PNJ sẽ tiếp tục mở thêm 31 cửa hàng. 
- Đầu tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị cho Công ty 
TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ 
(PNJP - nhà máy số 2) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 
- Đầu tư một số dự án phát triển: 
 • Tiếp tục tối ưu: ERP
 • Digital Transformation: HRM, RFID, CRM và các dự án khác. 

6.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN CHIẾN 
LƯỢC VÀ TIỂU BAN TÀI CHÍNH
• TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC
- Cập nhật bản kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 
2020-2022. 
- Quy hoạch lại phát triển mạng lưới giai đoạn 2020-2022.
- Triển khai xây dựng định hướng chiến lược cho các hoạt 
động kinh doanh hiện hữu như PNJP, CaF, PNJL, CECL và 
nghiên cứu các định hướng chiến lược cho các hoạt động 
kinh doanh mới. 
- Định hướng và theo dõi thực thi các dư án chiến lược nền 

tảng của quá trình Digital Transformation: tối ưu hóa hoạt 
động của ERP, tiếp tục dự án quản trị nguồn nhân lực tiên 
tiến – HCM, dự án Data Warehouse, dự án CRM… 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển năng lực chiến lược: 
năng lực phân tích dữ liệu, năng lực quản trị rủi ro, năng 
lực bán lẻ và trải nghiệm khách hàng… 
 

kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì được phát hành ESoP 
0,03%/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt 
quá 0,5%/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

- Tổng cộng phát hành ESoP nếu đạt và vượt kế 
hoạch lợi nhuận sau thuế không vượt quá 1,5%/ 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 20.000 
đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 
36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



GRI              THÔNG TIN CÔNG BỐ              NộI DUNG THỂ HIỆN           TRANG

GRI 102: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIêU CHUẨN CHUNG

Hồ SƠ Tổ CHỨC

GRI 102 - 1 Tên doanh nghiệp

Thông tin sơ lược 3

15

66

60 - 62

104 -> 105

42

105

59

74

GRI 102 - 2
Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và 
dịch vụ

GRI 102 - 3 Địa điểm trụ sở chính

GRI 102 - 4 Các địa điểm hoạt động

GRI 102 - 5

GRI 102 - 6

GRI 102 - 7

GRI 102 - 8

GRI 102 - 11

GRI 102 - 12

GRI 102 - 13

GRI 102 - 9

GRI 102 - 10

Quyền sở hữu và hình thức pháp lý

Các thị trường phục vụ

Quy mô tổ chức

Thông tin về nhân viên và người lao động khác

Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa

Các sáng kiến bên ngoài

Quyền hội viên trong các hiệp hội

Chuỗi cung ứng

Những thay đổi đáng kể đối với tổ chức 
và chuỗi cung ứng của tổ chức

Mở rộng và tối ưu hóa mạng lưới bán lẻ

Sơ đồ tổ chức

Tạo lập môi trường làm việc tốt nhất giúp
 người lao động phát triển toàn diện

Năng lực quản trị rủi ro

Kết nối doanh nghiệp, kết nối cộng 
đồng góp phần hình thành hệ sinh thái 
phát triển bền vững

Mở rộng hợp tác quốc tế khẳng định 
uy tín thương hiệu

Phát triển con người và góp phần hoàn
thiện hệ thống an sinh xã hội

Năng lực cung ứng

CHIẾN lượC

GRI 102 - 14 Tuyên bố của người quyết định cấp cao Thông điệp Chủ tịch HĐQT

Mức độ trọng yếu các lĩnh vực liên quan

9

23 -> 26GRI 102 - 15 Các tác động, rủi ro và cơ hội chính 
Đạo đức và tính chính trực

QUẢN TRỊ

GRI 102 - 18 Cơ cấu quản trị

Sơ đồ tổ chức 66 -> 95

25 -> 26

GRI 102 - 19

GRI 102 - 20

GRI 102 - 21

Phân cấp thẩm quyền

Trách nhiệm của cấp điều hành đối với  
các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội

Tham vấn các bên liên quan về các 
chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội

Sự tương tác, phản hồi của các bên 
liên quan và hành động của PNJ

đạO đỨC VÀ TíNH CHíNH TRựC

GRI 102 - 16
Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và  
chuẩn mực của hành vi tổ chức

Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối 
quan ngại về đạo đức

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý phát triển bền vững

Refresh văn hóa doanh nghiệp

Sự tương tác, phản hồi của các bên
liên quan và hành động của PNJ

4 ->5

69

25 -> 26GRI 102 - 17

GRI 102 - 22 Thành phần của cấp quản lý cao nhất và các 
ủy ban

Sơ đồ tổ chức 66 -> 95

76 -> 77

68 -> 85

66 -> 95

104 - > 105

25 -> 26

6

104 - > 105

GRI 102 - 23

GRI 102 - 24

GRI 102 - 25

GRI 102 - 26

GRI 102 - 27

GRI 102 - 28

GRI 102 - 29

GRI 102 - 30

GRI 102 - 31

GRI 102 - 32

GRI 102 - 35

GRI 102 - 36

GRI 102 - 37

GRI 102 - 38

GRI 102 - 39

GRI 102 - 33

GRI 102 - 34

Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất

Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất

Xung đột lợi ích

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc 
thiết lập các mục đích, giá trị và chiến lược

Kiến thức tổng hợp của cấp quản lý cao nhất

Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản 
lý cao nhất

Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, 
môi trường và xã hội

Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro

Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường,
xã hội

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong 
lập báo cáo phát triển bền vững

Chính sách về thù lao

Quy trình xác định mức thù lao

Sự tham gia của bên liên quan vào thù lao

Tổng tỷ lệ thù lao hằng năm

Tỷ lệ phần trăm gia tăng trong tổng tỷ lệ  
thù lao hằng năm

Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách

Bản chất và tổng số các mối quan ngại 
cấp bách

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  
& người liên quan của người nội bộ

Hội đồng quản trị

Sơ đồ tổ chức

Năng lực quản trị rủi ro

Sự tương tác, phản hồi của các bên 
liên quan và hành động của PNJ

Tổng quan và phạm vi báo cáo

Tạo lập môi trường làm việc tốt nhất giúp 
người lao động phát triển toàn diện

Năng lực quản trị rủi ro

Sự THAM GIA CủA CÁC BêN lIêN QUAN

GRI 102 - 40 Danh sách các nhóm bên liên quan

Mức độ trọng yếu các lĩnh vực liên quan 23 -> 26

GRI 102 - 41

GRI 102 - 42

GRI 102 - 43

GRI 102 - 44

Các thỏa ước thương lượng tập thể

Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan

Phương pháp tiếp cận đối với sự tham gia 
của các bên liên quan

Các mối quan ngại và chủ đề chính

THÔNG lỆ BÁO CÁO

GRI 102 - 45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo 
 tài chính hợp nhất

Tổng quan và phạm vi báo cáo

Mức độ trọng yếu các lĩnh vực liên quan

N/A

Tổng quan và phạm vi báo cáo

6

23 -> 26

N/A

6

GRI 102 - 46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề

GRI 102 - 47

GRI 102 - 48

GRI 102 - 49

GRI 102 - 50

GRI 102 - 51

GRI 102 - 52

GRI 102 - 53

GRI 102 - 54

Danh mục các chủ đề trọng yếu

Trình bày lại thông tin

Các thay đổi trong báo cáo

Kỳ báo cáo

Ngày của báo cáo gần nhất

Chu kỳ báo cáo

Đầu mối liên hệ, giải đáp thắc mắc về báo cáo

Tuyên bố lập báo cáo theo tiêu chuẩn GRI

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU TIÊU CHUẨN GRI

31 -> 41

112 113



Danh mục đối chiếu các tiêu chuẩn GRI

Chất lượng nước thải sau xử lý 2019

49

90
62

55

80

GRI 102 - 55

GRI 102 - 56

Mục lục GRI

Bảo đảm độc lập của bên thứ ba
Giải thưởng và con số tiêu biểu

Kết quả phân tích khí thải tại các nguồn
thải tháng 12/2019

Kết quả kinh doanh 

GRI 200: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIêU CHUẨN KINH TẾ
GRI 201: HIỆU QUẢ HOạT độNG KINH TẾ 2019

GRI 201 - 1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ

N/A

Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
hoạt động của công ty

N/A

80

GRI 201 - 2

GRI 201 - 3

GRI 201 - 4

Ảnh hưởng về kết quả hoạt động tài chính 
và các rủi ro, cơ hội khác do biến đổi khí hậu

Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định và
các chế độ hưu trí khác

Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 202: Sự HIỆN DIỆN TRêN THỊ TRườNG 2019

GRI 202 - 1

N/A

Tuyển dụng và đãi ngộ

N/A

33 -> 36

GRI 202 - 2

Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo 
giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng

Tỷ lệ thành viên ban lãnh đạo được  
tuyển dụng từ cộng đồng địa phương

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 204: THÔNG lỆ MUA SẮM 2019

GRI 204 - 1 N/A N/ATỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG 2019

GRI 205 - 1
PNJ không có các hoạt động  
liên quan tham nhũng N/A

Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro liên quan
đến tham nhũng

Truyền thông và đào tạo về các chính sách  
và quy trình phòng chống tham nhũng

Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận
và các biện pháp xử lý

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 206: HÀNH VI CẢN TRở CạNH TRANH 2019

GRI 206 - 1

Minh bạch hóa thông tin và cạnh 
tranh lành mạnh 28 -> 29Các biện pháp chế tài đối với hành vi cản trở cạnh 

tranh, thực hành chống độc quyền và độc quyền

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 301 - 1 Vật liệu được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối lượng
Nguyên vật liệu xanh 43 -> 44GRI 301 - 2

GRI 301 - 3

Vật liệu tái chế được sử dụng

Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 300: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIêU CHUẨN MÔI TRườNG
GRI 301: VẬT lIỆU

GRI 302 - 1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

Nhu cầu về điện, năng lượng 44 -> 45
GRI 301 - 2

GRI 302 - 3

GRI 302 - 4

GRI 302 - 5

Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức

Cường độ sử dụng năng lượng

Giảm tiêu hao năng lượng

Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 302: NĂNG lượNG

GRI 303 - 1 Lượng nước đầu vào theo nguồn
Tình hình sử dụng nước 45

GRI 303 - 2

GRI 303 - 3

Những nguồn nước chịu ảnh hưởng đáng kể bởi
lượng nước đầu vào

Tuần hoàn và tái sử dụng nước

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 303: NướC

GRI 304: đA DạNG SINH HỌC

GRI 304 - 1
Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong, hoặc gần 
kề các khu vực được bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao 
bên ngoài các khu được bảo tồn

N/A N/A

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 304 - 2

GRI 304 - 3

GRI 304 - 4

Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với 
đa dạng sinh học

Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi

Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài trong danh sách bảo tồn 
quốc gia có môi trường sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng bởi 
các hoạt động.

N/A N/A

GRI              THÔNG TIN CÔNG BỐ              NộI DUNG THỂ HIỆN           TRANG

GRI 203: TÁC độNG KINH TẾ GIÁN TIẾP 2019

GRI 203 - 1 Mở rộng và tối ưu hóa mạng lưới 
bán lẻ 55

GRI 203 - 2

Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ

Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Bước ngoặt từ tiến trình số hóa
doanh nghiệp 57
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GRI 305: PHÁT THẢI

GRI 305 - 1 Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1)

N/A N/A

GRI 305 - 2

GRI 305 - 3

GRI 305 - 4

GRI 305 - 5

GRI 305 - 6

GRI 305 - 7

Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ  năng lượng (Phạm vi 2)

Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3)

Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG)

Giảm phát thải khí nhà kinh (GHG)

Phát thải các chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS)

Phát thải khí NOX, SOX và các phát thải khí đáng kể khác

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 306: NướC THẢI VÀ CHẤT THẢI

GRI 306 - 1 Tổng nước thải theo chất lượng và địa điểm thải

N/A

Đảm bảo các yếu tố
tác động môi trường

N/A

46 -> 53

GRI 306 - 2

GRI 306 - 3

GRI 306 - 4

GRI 306 - 5

Tổng lượng chất thải theo loại và phương pháp xử lý

Sự cố tràn đáng kể

Vận chuyển chất thải nguy hại

Các khu vực chứa nước bị ảnh hưởng bởi tổng
lượng nước thải và/hoặc dòng nước thải

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 307: TUâN THủ VỀ MÔI TRườNG

GRI 307 - 1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về 
môi trường

N/A N/A
PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 308: đÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP VỀ MÔI TRườNG

GRI 308 - 1

GRI 308 - 2

Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng 
cách sử dụng các tiêu chí về môi trường

Các tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung 
ứng và các hành động đã thực hiện

Sự tương tác, phản hồi của các 
bên liên quan và hành động 
của PNJ

N/A

102
PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/A

GRI 401 - 1

GRI 401 - 2

GRI 401 - 3

Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không 
dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian

Nghỉ thai sản

Tuyển dụng và đãi ngộ

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

33 -> 41

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

39 -> 41

GRI 400: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIêU CHUẨN XÃ HộI
GRI 401: VIỆC lÀM

GRI 402 - 1 Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động
Tuyển dụng và 
đãi ngộ

33 -> 41

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 402: MỐI QUAN HỆ lAO độNG/QUẢN lÝ

GRI 403: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

GRI 403 - 1

GRI 403 - 2

GRI 403 - 3

GRI 403 - 4

Đại diện của người lao động trong các liên ủy ban an toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp chính thức giữa ban lãnh đạo và người lao động

Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh nghề nghiệp, ngày công bị 
mất, tình trạng vắng mặt và số vụ tử vong liên quan đến công việc

Người lao động có tỷ lệ cao hoặc có nguy cơ cao mắc các bệnh
liên quan đến nghề nghiệp

Các chủ đề về sức khỏe và an toàn được đề cập trong
thỏa thuận chính thức với công đoàn

An toàn và 
sức khỏe
nghề nghiệp 

39 -> 41

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 404: GIÁO DỤC VÀ đÀO TạO

GRI 404 - 1

GRI 404 - 2

GRI 404 - 3

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên

Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương 
trình hỗ trợ chuyển tiếp

Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả 
công việc và phát triển nghề nghiệp

Đầu tư vào đào tạo 
nguồn nhân lực 65 - 73

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 405: Sự đA DạNG VÀ CƠ HộI BìNH đẲNG

GRI 405 - 1

GRI 405 - 2

Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ
so với nam giới

Đa dạng và bình đẳng giới 31 -> 33
PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Tuyển dụng và đãi ngộ 33 -> 36

GRI 406: KHÔNG PHâN BIỆT đỐI XỬ

GRI 406 - 1 Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động
khắc phục đã thực hiện

Đa dạng và bình đẳng giới

PNJ chưa ghi nhận các hành vi, vụ 
việc liên quan đến phân biệt đối xử

31 -> 33

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 407: Tự DO lẬP HộI/QUYỀN THAM GIA CÔNG đOÀN VÀ
THưƠNG lượNG TẬP THỂ

GRI 407 - 1
Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó  
quyền tự do lập hội/quyền tham gia công đoàn  
và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro.

Tuyển dụng và đãi ngộ

PNJ ghi nhận chưa xảy ra trường hợp 
không được thực hiện quyền tham gia 
công đoàn và thương lượng tập thể

62 - 64PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/A

GRI              THÔNG TIN CÔNG BỐ              NộI DUNG THỂ HIỆN           TRANG

116 117



GRI 414 - 1

GRI 414 - 2

Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ 
bằng cách sử dụng các tiêu chí về xã hội

Các tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi 
cung ứng và các hành động đã thực hiện

Năng lực quản trị chuỗi cung ứng 102

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/AN/A

GRI 415 - 1 Đóng góp chính trị

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ
N/AN/A

GRI 416 - 1

Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của 
các loại sản phẩm hoặc dịch vụ

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác 
động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và 
dịch vụ

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

107 -> 108

N/A

Năng lực quản trị chất lượng

N/A

GRI 417 - 1

Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin nhãn hiệu,
sản phẩm và dịch vụ

Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

12 -> 19Nhãn hàng và 
dịch vụ

GRI 414: đÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP VỀ MẶT XÃ HộI

GRI 415: CHíNH SÁCH CÔNG

GRI 416: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CủA KHÁCH HÀNG

GRI 417: TIẾP THỊ VÀ NHÃN HIỆU

GRI 418: QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

GRI 419: TUâN THủ VỀ KINH TẾ - XÃ HộI

GRI 418 - 1
Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm
quyền bảo mật thông tin khách hàng
và mất dữ liệu khách hàng

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

PNJ ghi nhận không có các biên bản /thông báo 
nào liên quan đến việc vi phạm quyền bảo mật 
thông tin khách hàng

N/A

N/A

N/A

GRI 419 - 1
Không tuân thủ luật pháp và các quy 
định trong lĩnh vực kinh tế và xã hội

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

PNJ ghi nhận không có các biên bản/thông báo 
nào liên quan đến vi phạm pháp luật/quy định 
trong lĩnh vực kinh tế, xã hội

N/A

N/A

N/A

GRI 408: lAO độNG TRẻ EM

GRI 408 - 1 Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể 
về các vụ việc lao động trẻ em

N/A

PNJ không sử dụng lao động trẻ em

N/APHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/A

GRI 409: lAO độNG CưỠNG BỨC HOẶC BẮT BUộC

GRI 409 - 1
Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về 
các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.

N/A

PNJ không có trường hợp lao động 
bị ngược đãi, bị cưỡng bức, hoặc bị 
phân biệt đối xử, bắt buộc

N/APHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/A

GRI 410: THÔNG lỆ AN NINH

GRI 410 - 1 Nhân viên an ninh được đào tạo về các quy trình 
hoặc chính sách về quyền con người

N/A N/A

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

GRI 411: QUYỀN CủA NGườI BẢN đỊA

GRI 411 - 1 Các vụ vi phạm liên quan đến 
quyền của người bản địa

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

PNJ ghi nhận không có các biên bản/thông báo nào liên quan đến việc 
vi phạm luật pháp và quy định liên quan đến quyền của người bản địa.

412: đÁNH GIÁ QUYỀN CON NGườI

GRI 412 - 1
Những hoạt động cần phải rà soát về quyền con 
người hoặc đánh giá tác động

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/A N/A
GRI 412 - 2

GRI 412 - 3

Đào tạo nhân viên về các quy trình hoặc chính sách 
về quyền con người

Những hợp đồng và thỏa thuận đầu tư quan trọng có 
bao gồm các điều khoản về quyền con người hoặc đã 
được đánh giá sơ bộ về quyền con người

GRI 413 - 1

Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng 
địa phương, đánh giá tác động và các chương 
trình phát triển

Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn 
và thực tế đáng kể với cộng đồng địa phương

Phát triển con người và góp phần 
hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội

PNJ chưa ghi nhận hành vi, hoạt 
động tác động tiêu cực tiềm ẩn 
hay thực tế đáng kể cho cộng 
đồng địa phương.

42

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

N/A

GRI 413: CộNG đồNG đỊA PHưƠNG

GRI              THÔNG TIN CÔNG BỐ              NộI DUNG THỂ HIỆN           TRANG

118 119
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