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Mã hiệu: ……................................................................... 

    

   

Chi nhánh:.……………………………………………… 

        
      

Theo Hợp đồng số:…………… Ngày:…………………. 

  

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI SAU CẤP TÍN DỤNG 

(Dành cho Cán bộ tại Đơn vị đề xuất cấp tín dụng) 

 

Doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng:  Mã số thuế: 

Ngành nghề chính của Doanh nghiệp: 

Lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp tín dụng: 

 

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC RỦI RO MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 

(Dành cho Khách hàng phải lập Kế hoạch hành động khắc phục rủi ro môi trường xã hội trước khi giải ngân, 

bỏ qua Mục I nếu Khách hàng không thuộc trường hợp này) 

STT Hành động khắc phục 
Ngày cam kết 

hoàn thành 

Ngày hoàn 

thành thực tế 

% Hoàn 

thành 

Kết quả 

đạt được 

Các vấn 

đề lưu ý 

 
      

 
      

 
      

 
      

 

II. TUÂN THỦ VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 

STT Lĩnh vực đánh giá Khách hàng 

Đánh giá 

rủi ro
* 

Ghi chú trong trường hợp 

phát hiện rủi ro MTXH 
(Ghi rõ nếu KH có vi phạm hoặc bị 

khiếu nại, tố cáo, có tranh chấp 

liên quan đến lĩnh vực đánh giá) 
Có Không 

1 

Bảo vệ môi trường
 

- Các giấy phép/giấy xác nhận/quyết định phê duyệt/chứng 

nhận về môi trường còn hiệu lực hợp pháp; 

- Thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường đã 

được cơ quan nhà nước phê duyệt (ký quỹ môi trường, cải 

tạo phục hồi môi trường, đóng phí BVMT...); 

- Hệ thống lưu trữ và xử lý chất thải hoạt động thường 

xuyên, ổn định, hiệu quả;   

- Có đầy đủ biên bản, nhật ký, ghi chép theo dõi quá trình 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, lưu trữ chứng từ chất 

thải nguy hại (nếu có). 

-  Những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo kết 

luận của cơ quan nhà nước hiện tại chưa được khắc phục 

(nếu có) 

   

2 
Lao động và điều kiện làm việc

 

- Tuân thủ luật pháp về: (i) Lao động và các chế độ về: tiền 

lương, thời gian lao động, làm thêm giờ, nghỉ ngơi, nghỉ 
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phép, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác của người 

lao động; (ii) Sử dụng lao động chưa thành niên, lao động 

nữ, lao động cao tuổi và lao động khuyết tật (nếu có). 

3 

An toàn, vệ sinh lao động
 

- Các văn bản xác nhận/ giấy phép/quyết định phê duyệt về 

an toàn lao động, an toàn hóa chất, an toàn phóng xạ 

…còn hiệu lực hợp pháp; 

- Có nội quy lao động và thành lập các phòng ban/bộ phận 

hoặc phân công cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát ATVSLĐ 

và y tế tại cơ sở; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và định kỳ kiểm định các 

thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; 

- Định kỳ đào tạo, huấn luyện cán bộ nhân viên về ATVSLĐ, 

an toàn máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt, an toàn hóa 

chất, an toàn điện, an toàn bức xạ, kỹ năng sơ cấp cứu…; 

- Đảm bảo phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ, phù hợp cho 

người lao động;  

- Định kỳ thực hiện quan trắc môi trường và diễn tập ứng 

cứu các tại nạn, sự cố… 

- Những vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động 

theo kết luận của cơ quan nhà nước hiện tại chưa được 

khắc phục (nếu có) 

   

4 

Phòng cháy chữa cháy
 

- Thường xuyên kiểm tra, duy trì, bảo dưỡng hệ thống 

PCCC, các phương tiện chữa cháy và cứu nạn; 

- Định kỳ huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức diễn tập 

PCCC và cứu nạn theo phương án chữa cháy, thoát nạn 

đã được phê duyệt cho người lao động; 

- Duy trì bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; 

- Các vi phạm đảm bảo an toàn phòng cháy (nếu có); các 

tai nạn, sự cố cháy nổ. 

   

5 

Tiết kiệm năng lượng, quản lý bền vững tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học
 

- Đảm bảo duy trì và thường xuyên cải tiến các biện pháp 

tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất; 

- Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để giảm thiểu tác 

động đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học hoặc các 

dịch vụ sinh thái (nếu có ảnh hưởng). 

   

6 

Thu hồi đất, di dời, tái định cư và Người dân tộc 

thiểu số bản địa
 

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ theo Kế hoạch/Phương án di 

dời, tái định cư đã được phê duyệt; 

- Xây dựng và đảm bảo duy trì cơ chế khiếu nại cho cộng 

đồng khu vực chịu ảnh hưởng. 
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       * 
Tích vào các lựa chọn đánh giá 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

□ Khách hàng tuân thủ đầy đủ quy định về Môi trường Xã hội theo Pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn 

Quốc tế, đảm bảo tuân thủ theo đúng các cam kết về Môi trường Xã hội với VPBank. 

□ Khách hàng chưa tuân thủ đầy đủ quy định về Môi trường Xã hội theo Pháp luật Việt Nam và các tiêu 

chuẩn Quốc tế và các cam kết về Môi trường Xã hội với VPBank. Các nội dung vi phạm nghiêm trọng bao 

gồm: 

[1]……………………………………………………………………………………………………………….. 

[2]……………………………………………………………………………………………………………….. 

[3]……………………………………………………………………………………………………………….. 

Đề nghị Khách hàng trong vòng … ngày kể từ ngày công bố kết quả Giám sát tuân thủ Môi trường Xã hội 

này, phải xây dựng Kế hoạch khắc phục rủi ro Môi trường Xã hội và được phía VPBank chấp thuận, để triển 

khai các phương án khắc phục bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: hoàn thiện, bổ sung, gia hạn các 

thủ tục pháp lý còn thiếu hoặc hết hạn; áp dụng các giải pháp quản lý, kỹ thuật, công nghệ để khắc phục các 

rủi ro môi trường xã hội còn tồn tại; thực hiện khắc phục, cải tạo, phục hồi, đền bù, hòa giải đối với các ảnh 

hưởng môi trường xã hội trong trường hợp đã gây ra tác động. 

IV. XÁC NHẬN 

CÁN BỘ THỰC HIỆN  

KIỂM SOÁT SAU CẤP TÍN DỤNG 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ  

KIỂM SOÁT SAU CẤP TÍN DỤNG 

Tôi xin cam kết: Trong phạm vi kiến thức 

của tôi, tất cả các thông tin về MTXH của 

Khách hàng được thu thập là chính xác và 

đúng sự thật. Tôi đã tiến hành thực địa kiểm 

tra việc tuân thủ pháp luật và tuân thủ các 

cam kết về MTXH của Khách hàng với 

VPBank.Nếu có thêm bất kì thông tin nào về 

rủi ro MTXH của Khách hàng, tôi sẽ chịu 

trách nhiệm thông báo cho cấp có thẩm 

quyền của VPBank trong thời gian sớm nhất.  

Tôi xin cam kết: Theo hiểu biết của tôi thì các thông tin 

nêu trên là hợp lý và không nhận thấy thông tin nào có 

dấu hiệu nghi vấn cần được xác minh thêm (nếu có thông 

tin nghi vấn thì với trách nhiệm của tôi, tôi sẽ phải trực 

tiếp kiểm tra hoặc yêu cầu nhân viên khác kiểm tra xác 

minh các thông tin đó trước khi ký tên dưới đây). Với 

những thông tin nêu trên, tôi đã đối chiếu với các quy 

định về MTXH của VPBank và thấy rằng khách hàng này 

[đảm bảo/không đảm bảo] tuân thủ pháp luật và tuân 

thủ cam kết với VPBank về MTXH  

Một số các vấn đề cần lưu ý dưới đây - nếu 

có:……………………………………………………………. 

………….., Ngày: ……./……./…….. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

………….., Ngày: ……./……./…….. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

7 

Bảo vệ di sản văn hóa
 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp có hiệu quả 

để bảo vệ các di sản văn hóa, lịch sử đã bị hoặc có khả 

năng bị tác động bởi hoạt động của doanh nghiệp; 

- Đảm bảo chia sẻ công bằng và công bằng lợi ích từ 

thương mại hóa các di sản với cộng đồng khu vực. 
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