
phương châm chevron
đạt thành tựu đúng đắn

Phương châm Chevron nói lên chúng tôi là ai, chúng tôi tin tưởng vào những gì,  
chúng tôi làm gì và chúng tôi mong muốn đạt được những gì. 

Phương châm Chevron xây dựng kiến thức chung không những cho 
chúng tôi, mà cho cả tất cả những ai giao dịch với chúng tôi.

thúc đẩy sự  
phát triển của  

con người
Chúng tôi phát triển 

năng lượng để cải thiện 
cuộc sống và đẩy mạnh 

thế giới tiến lên. 

tầm nhìn
Cốt lõi của Phương châm Chevron 

là tầm nhìn của chúng tôi … trở 
thành công ty năng lượng toàn 
cầu được ngưỡng mộ nhất về 

đội ngũ nhân viên, quan hệ đối 
tác và hiệu quả công việc.



các giá trị
Các giá trị của chúng tôi tạo nền tảng cho công ty và là những 

yếu tố phân biệt chúng tôi với những tổ chức khác, làm kim chỉ 
nam cho hoạt động của chúng tôi nhằm mang lại các kết quả. 

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được thực hiện một 
cách có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, tôn trọng 

pháp luật và các quyền con người phổ thông, mang lợi 
ích đến cho những cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.

đa dạng và hòa nhập

Chúng tôi tôn trọng và học hỏi từ những 
nền văn hoá nơi chúng tôi hoạt động. 
Chúng tôi có một môi trường làm việc 
bao gồm nhiều thành phần con người, 
luôn tôn trọng sự khác biệt cũng như 
sự đa dạng của những tài năng, kinh 
nghiệm và sáng kiến cá nhân.

thành tích cao

Chúng tôi quyết tâm đạt kết quả vượt 
bậc và phấn đấu để tự hoàn thiện không 
ngừng. Chúng tôi chịu trách nhiệm đối 
với những hành động và kết quả của 
mình. Chúng tôi áp dụng những quy 
trình đã được chứng minh hiệu quả cao 
phù hợp với mục đích và luôn tìm tòi, 
sáng tạo ra những giải pháp linh động.

liêm chính và tín nhiệm

Chúng tôi trung thực với chính bản thân 
mình và với người khác đồng thời tôn 
trọng những cam kết của mình. Chúng 
tôi tín nhiệm, tôn trọng và nâng đỡ lẫn 
nhau. Chúng tôi được các đồng nghiệp 
và đối tác tín nhiệm vì hoạt động toàn 
diện của chúng tôi đáp ứng các tiêu 
chuẩn đạo đức cao nhất.

đối tác

Chúng tôi xây dựng sự tín nhiệm và 
những quan hệ có lợi cho đôi bên bằng 
cách hợp tác với các cộng đồng, chính 
phủ, khách hàng, các nhà cung cấp và 
các đối tác kinh doanh khác. Chúng tôi 
thành công nhất khi mà các đối tác cũng 
thành công với chúng tôi.

bảo vệ con người và môi trường

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức 
khỏe và sự an toàn của lực lượng lao 
động và bảo vệ tài sản của chúng tôi và 
môi trường. Chúng tôi mang lại hiệu quả 
lao động tầm cỡ thế giới với trọng tâm 
là ngăn ngừa các sự cố dẫn đến hậu quả 
nghiêm trọng. 

các chiến lược kinh doanh chính

Thượng nguồn
Đạt lợi nhuận dẫn đầu trong ngành 
công nghiệp, đồng thời phát triển 
những lĩnh vực then chốt mang lại giá 
trị cao

Hạ nguồn và Hóa chất 
Tạo thu nhập trên tất cả chuỗi giá trị 
và đầu tư có mục đích nhằm dẫn đầu 
trong ngành công nghiệp về lợi nhuận

Trung nguồn 
Áp dụng hoạt động quản lý, thương 
mại và công nghệ ưu việt để tăng 
cường mức thành công trong các 
lĩnh vực Thượng nguồn cũng như Hạ 
nguồn và Hoá chất

các chiến  lược của công ty

Con người
Đầu tư vào con người bằng cách phát 
triển và tăng cường năng lực cho đội 
ngũ nhân viên tài năng để mang lại 
các thành tựu đúng đắn

Công việc
Đạt thành tựu cao bằng cách nghiêm 
chỉnh quản lý hoạt động, đầu tư một 
cách xuất sắc và quản lý kinh phí  
hiệu quả 

Tăng trưởng
Tăng trưởng lợi nhuận bằng cách tận 
dụng lợi thế cạnh tranh của chúng tôi

Công nghệ và  
sự ưu việt trong hoạt động
Thành tựu vượt trội nhờ sử dụng công 
nghệ và chuyên môn đặc biệt
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chiến lược
Các sách lược của chúng tôi là 
kim chỉ nam cho những hành 
động để đạt được những kết 

quả hàng đầu trong ngành công 
nghiệp và mang lại giá trị cao 
cho các cổ đông trong bất kỳ 
môi trường kinh doanh nào.


