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Thông báo/Thông cáo báo chí:  

V/v: SAINT-GOBAIN VIỆT NAM ÁP DỤNG LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN TẠI NHÀ  

TUÂN THỦ CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG TUẦN CAO ĐIỂM 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 
Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tụ tập trong giai đoạn 

cao điểm chống dịch Covid-19, Saint-Gobain Việt Nam chính thức áp dụng hình thức làm việc 

trực tuyến tại nhà cho tất cả nhân viên khối văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.  

Để hơn 500 nhân viên có thể xử lý công việc hiệu quả tại nhà, dễ dàng kết nối và trao đổi thông 

tin, Saint-Gobain Việt Nam đã có sự chuẩn bị về hệ thống thư điện tử, lưu trữ đám mây, các ứng 

dụng họp và làm việc nhóm trực tuyến như Webex, tổng đài hội nghị... Trước khi bắt đầu áp dụng 

chính thức làm việc trực tuyến tại nhà theo quy định, công ty đã có hướng dẫn, diễn tập giúp 

nhân viên làm quen cũng như kiểm tra mức độ hoạt động hiệu quả và đáp ứng của các dịch vụ 

trực tuyến.  

Làm việc trực tuyến sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống Tổng đài chăm sóc 

khách hàng qua các đầu số 1800-1218, 1800-1072 (dành riêng cho câu lạc bộ Nhà Thầu 5 Sao), 

1800 577 772. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chọn lựa kết nối, tư vấn tại các trang Facebook, 

Website của các thương hiệu Vĩnh Tường-Gyproc, DURAflex, Weber.  

Với khối sản xuất, 6 nhà máy trên cả nước vẫn hoạt động bình thường nhằm đảm bảo khả năng 

cung ứng hàng hóa cho thị trường, các dịch vụ giao hàng vẫn được tiến hành dưới sự kiểm soát 

chặt chẽ để đảm bảo an toàn theo các khuyến cáo Bộ Y tế. 

Saint-Gobain Việt Nam đã và đang cung cấp hơn 50.000 khẩu trang miễn phí, nước rửa tay diệt 

khuẩn đạt chuẩn cho nhân viên và khách hàng là các đại lý, cửa hàng phân phối, công ty thi 

công… trên toàn quốc. Công ty đã tiến hành mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế cho toàn bộ 

nhân viên và gia đình hàng năm, đặc biệt Saint-Gobain Việt Nam đã lập quỹ tự nguyện nhằm hỗ 

trợ tài chính đến 50 triệu đồng cho mỗi công nhân viên hoặc gia đình trong trường hợp không 

may nhiễm dịch bệnh.  

Saint-Gobain Việt Nam cũng đang triển khai chương trình AMBITION 500,000 kêu gọi nhân viên 

đóng góp tự nguyện để cung cấp nửa triệu khẩu trang cho các đơn vị y tế, bác sĩ tại Việt Nam, 

và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chương trình sẽ được kéo dài đến 3/4/2020 và những hỗ 

trợ này sẽ được chuyển đến các cơ quan y tế tuyến đầu nhanh nhất để hỗ trợ bác sĩ, nhân viên 

y tế trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19.  

http://www.vinhtuong.com/
http://www.gyproc.vn/
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Tập đoàn Saint-Gobain 

Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, là những thành tố 

chính giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai 

của tất cả chúng ta. Các giải pháp này có thể được tìm thấy ở tất cả mọi không gian trong cuộc 

sống hàng ngày: trong các tòa nhà, trong giao thông, cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng 

công nghiệp khác. Các giải pháp này đem đến sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện 

những thách thức về xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi 

khí hậu.  

 Doanh thu toàn cầu năm 2019: 42.6 tỷ euro  

 Có mặt tại hơn 68 quốc gia với hơn 180.000 nhân viên  

Tập đoàn Saint-Gobain tại Việt Nam  

Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng Việt Nam. 

Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt Nam: Gyproc và Vĩnh Tường cung cấp các 

giải pháp sáng tạo cho ngành trần và tường thạch cao; DURAflex mang đến giải pháp tuyệt vời 

cho các khu vực ẩm ướt, ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi còn có thương hiệu Weber chuyên 

cung cấp các giải pháp về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm. 

Chúng tôi hướng đến việc trở thành nhà cung cấp giải pháp giúp nâng tầm chất lượng không 

gian sống được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. 

Tham khảo thêm thông tin: www.saint-gobain.com.vn  

Cần thêm thông tin, Anh Chị vui lòng liên hệ: 

Trần Nguyễn Quỳnh Ngọc (Ms.) 

093 807 3312 

Ngoc.trannguyenquynh@saint-gobain.com   

Mr. Khổng Minh Trí (Mr.) 

090 804 4461 

Tri.khongminh@saint-gobain.com   
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