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I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

TT Chỉ tiêu   Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ 

sovới 

KH 

Tỷ lệ 

so với 

cùng 

kỳ 

năm 

trước 

1 

Khối lƣợng, sản lƣợng 

sản phẩm dịch vụ công 

ích thực hiện trong năm 

  
17961,5 

ha 
17961,5 ha 100% 100% 

2 

Khối lƣợng, sản lƣợng 

sản phẩm, dịch vụ công 

ích bị lỗi, không đạt yêu 

cầu 

  ha Ha .... % .... % 

3 

Số lƣợng ý kiến phản hồi 

về chất lƣợng sản phẩm, 

dịch vụ của doanh nghiệp 

không đạt yêu cầu 

(Thống kê số lượng các ý kiến phản hồi của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích của doanh nghiệp) 

4 

Chi phí phát sinh liên 

quan đến các sản phẩm, 

dịch vụ công ích thực 

hiện trong năm 

  Tr.đồng Tr.đồng % % 

5 

Doanh thu thực hiện các 

sản phẩm, dịch vụ công 

ích trong năm 

  
3592,3 

triệu đồng 

3592,3 

triệu đồng 
100% 100% 

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, xây dựng rừng, tăng độ che phủ của 

rừng.  

- Bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ một số loài cây quý, hiếm nguy 

cấp, các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo vệ đầu nguồn sông Ngàn Phố. 



- Duy trì nguồn tài nguyên rừng, điều hòa khí hậu, ứng phó biến đổi khí 

hậu và tạo ra môi trƣờng cảnh quan sạch đẹp. 

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.  

- Hàng năm tạo đủ việc làm, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên 

của Công ty và hơn 100 lao động  địa phƣơng. 

- Thông qua giao khoán rừng và đất rừng và các giải pháp khác sẽ giải 

quyết đƣợc mâu thuẫn về chia sẻ lợi ích từ rừng, qua đó việc quản lý và bảo vệ 

rừng bền vững hơn. 

- Hoạt động của Công ty đƣợc ổn định, đời sống cán bộ công nhân viên, 

các hộ dân gần rừng có thêm việc làm đời sống đƣợc tăng lên. Góp phần ổn định 

kinh tế của khu vực. 

- Tạo hệ thống rừng che chắn trên khu vực hành lang biên giới Việt - Lào góp 

phần củng cố an ninh quốc phòng. 

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp. 

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho ngƣời tiêu dùng. 

5. Quan hệ tốt với ngƣời lao động. Hàng năm ký Thỏa ƣớc lao động tập 

thể, bảo đảm quyền lợi, chế độ đầy đủ cho ngƣời lao động: Lƣơng, thƣởng, đóng 

nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản… 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2016. 

Kính trình UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quan tâm, giúp đỡ để 

doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao./. 
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