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HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM GIẢM 

THIỂU RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI:
Sáng kiến hướng dẫn tự nguyện cho Doanh nghiệp Việt 

Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp

Nguyễn Hoàng Phượng

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Page  2

Nội dung

 Vì sao cần đầu tư có trách nhiệm với môi trường – xã hội?

– Tác động môi trường bất lợi cho hoạt động đầu tư;

– Rủi ro pháp lý;

– Hình ảnh và uy tín của nhà đầu tư và quốc gia.

 Sáng kiến xây dựng Hướng dẫn tự nguyện

– Nghiên cứu về đầu tư Việt Nam ở tiểu vùng Mekong

– Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong hợp tác xây dựng Hướng dẫn

 Giới thiệu Hướng dẫn tự nguyện (Phiên bản áp dụng thí điểm)

– Mục tiêu

– Nguyên tắc xây dựng Hướng dẫn

– Bố cục

 Những kết quả ban đầu.
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Vai trò và 
trách nhiệm 
của Khối tư 

nhân?
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The world’s top 100 economies: 
31 countries; 69 corporations
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Source: Global Justice Now, 2016

https://oxfamblogs.org/fp2p/the-worlds-top-100-economies-31-countries-69-corporations/
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Biến đổi khí hậu

Source: IPCC (2014)

Does the Flap of a Butterfly's 

Wings in Brazil Set off a 

Tornado in Texas?
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Hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử ở 
ĐBSCL 2016

• Đây là đợt hạn hán 

nghiêm trọng nhất 

trong 100 năm qua

• 13 tỉnh tại Đồng bằng 

sông Cửu Long thành 

bị mặn xâm nhập. 

• 10 tỉnh đã công bố 

thiên tai, trong đó nhiều 

tỉnh công bố cấp độ 2.

• Khoảng 160.000 ha lúa 

bị thiệt hại, ước tính có 

khoảng 800.000 tấn lúa 

đã bị mất trắng

(MARD);

• Ảnh hưởng tới 20 triệu 

người

Nguồn: Cafef.vn

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://cafef.vn/man-hon-nuoc-mat-khong-ly-nong-van-ly-huong-20160509091415399.chn
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Rủi ro pháp lý quốc tế liên quan đến tranh chấp đất đai

Tranh chấp xảy ra từ 2006, nhiều cơ chế quốc tế được áp dụng để tiến hành 
khởi kiện công ty, vụ việc vẫn còn tiếp tục đến nay.

Page  8

Everything 

But Arms

KSL Group 

of Thailand

(70%)

Koh Kong Plantation 
Co. Ltd (KKPC)

9.400ha

Koh Kong Sugar Co. 
Ltd. (KKSI)

9.700ha

Ve Wong 
Corporation of 

Taiwan

Senator Ly Yong 
Phat

(Shares sold in 
2010)

Người sản xuất

Tate & Lyle of 
UK

American 
Sugar Refining 
(ASR) -2010

Người mua

Government 
pension fund 

global of Norway

The OECD 

Guidelines for 

Multinational 

Enterprises

Người sử dụng

Rủi ro pháp lý theo cơ chế quốc tế: Trường hợp công ty 
Mía đường Thái Lan đầu tư ở Campuchia

Người cung cấp tài chính

Tại Campuchia Cơ chế quốc tế

http://www.boycottbloodsugar.net/whos-involved/ve-wong-corp/
http://www.boycottbloodsugar.net/whos-involved/l-y-p-group-and-ly-yong-phat/
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Ảnh hưởng uy tín và hình ảnh của nhà 
đầu tư và quốc gia

• Chiến dịch tẩy chay;

• Thiết lập hàng rào kỹ thuật 

cho kiểm tra hàng hóa;

• Hạn chế khả năng tiếp cận 

thị trường, nguồn vốn và đối 

tác;
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Sáng kiến hợp 
tác với doanh 
nghiệp trong 
phát triển 
Hướng dẫn tự 
nguyện

People and Nature Reconciliation
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Tổng quan về Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

People and Nature Reconciliation
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Top 10 ngành kinh tế đầu tư trực tiếp ra nước ngoài *

People and Nature Reconciliation
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Top 10 quốc gia nhận đầu tư Việt Nam*

People and Nature Reconciliation
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Sự bùng nổ của cao su trong giai đoạn 2005-2011

 Giá cao su tăng liên tục từ năm 2005 và đạt đỉnh vào năm 2011;

 Diện tích cao su thiên nhiên mở rộng trên toàn thế giới: 2,98 triệu ha trồng 
mới và chỉ có 1,54 triệu ha tái canh. Diện tích cao su thiên nhiên trên thế giới 
đạt đến 12,5 triệu ha vào năm 2013.

– Việt Nam tăng 423.000 ha cao su thiên nhiên;

– Myanmar tăng 431.000 ha cao su thiên nhiên;

– Trung Quốc tăng 224.000 ha cao su thiên nhiên;

– Thái Lan tăng 124.000 ha cao su thiên nhiên;

– Ấn Độ tăng 112.000 ha cao su thiên nhiên.

 Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác song phương với Lào và Campuchia trong 
việc phát triển 100.000 ha cao su ở mỗi nước và 200.000 ha cao su ở 
Myanmar. 

People and Nature Reconciliation



8

Page  15

Hợp tác VCCI – PanNature – Oxfam về dự án đầu tư Việt 
Nam ra nước ngoài trong lĩnh vực Nông nghiệp

People and Nature Reconciliation

Nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu xác định vấn đề

Hướng dẫn nhằm giải quyết các vấn đề
tồn tại và giảm thiểu rủi ro đầu tư

Hỗ trợ kết nối và thí điểm áp dụng
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Những vấn đề được xác định trong đầu tư Việt Nam ra 
nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp

Khảo sát nghiên cứu của PanNature- VCCI - Oxfam

People and Nature Reconciliation

Thiếu thông tin đánh giá một cách toàn diện cả cơ hội và thách
thức của dự án trước khi quyết định đầu tư dẫn đến rủi ro khi
triển khai;

Chưa nhận thức được về pháp luật quốc tế cũng như các
cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế;

Chưa đánh giá đúng mức rủi ro từ các vấn đề môi trường –
xã hội phát sinh từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

Thiếu sự kết nối chia sẻ thông tin và hỗ trợ đầu tư

Campuchia

Tháng 12/2015

Tháng 5/2016

Lào

Tháng 5/2016

Việt Nam

Tháng 6/2016

Nhận diện một số vấn đề chung
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Ý tưởng xây dựng Hướng dẫn tự nguyện

Cung
cấp

thông
tin

Công cụ hỗ
trợ đầu tư
cho Doanh
nghiệp

Nâng
cao

nhận
thức

Tài liệu tham
khảo cho các
bên liên quan

Hỗ trợ
kết nối
và thực

thi

Phù hợp với
Doanh nghiệp
Việt Nam

Nhằm

Giảm thiểu rủi ro từ chính dự án đầu tư;

Bảo vệ hình ảnh và uy tín của nhà đầu tư
Việt Nam trên quốc tế;

Hỗ trợ thực hiện mục tiêu Chiến lược đầu
tư ra nước ngoài của Chính phủ Việt Nam

Doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp

Nhóm nghiên cứu và chuyên gia

Nhóm doanh nghiệp Tiên phong
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Thành viên Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong

Hiệp hội Cao su Việt Nam

• Bà Trần Thị Thúy Hoa - Trưởng ban Ban Tư vấn phát triển ngành cao su

Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai)

• Ông Huỳnh Tấn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (Lào)

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

• Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh
Gia Lai

Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED)

• Ông Vũ Đình Tích – Trưởng ban Thông tin

Công ty TNHH MTV Hợp tác kinh tế 385 (Tổng công ty 15)

• Ông Nguyễn Văn Tuy - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào

• Ông Trương Mạnh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Tập đoàn Cao su Việt Nam

• Ông Phạm Văn Thành - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư

Công ty cổ phần GEMADEPT

• Ông Vũ Ninh - Thành viên Hội đồng Quản trị
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Kế hoạch Họp nhóm DNTP xây dựng Hướng dẫn

People and Nature Reconciliation

Ngày 16-17.02.2017 tại Tp. Hà Nội (02 ngày)

Họp nhóm Doanh nghiệp Tiên phong Thảo luận và hoàn thiện Hướng dẫn

Ngày 4.11.2016 tại Tp. Đà Nẵng (01 ngày)

Họp Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong Thảo luận Bản Dự thảo Hướng dẫn số 2

Ngày 7.10.2016 Tp. Hồ Chí Minh (01 ngày)

Họp Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong Thảo luận Bản Dự thảo Hướng dẫn số 1

Ngày 4.8.2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

Thành lập nhóm Doanh nghiệp Tiên phong
Giới thiệu mục tiêu và xây dựng cơ chế phối hợp;

Thảo luận Bản dự thảo số 0 về Hướng dẫn

Gửi lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp khác thông qua email.

Hội thảo khu vực lấy ý kiến rộng rãi về Hướng dẫn
Thảo luận và hoàn thiện Hướng dẫn; Đối thoại với
Cơ quan quản lý và vận động chính sách liên quan

đến ĐTRNN
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GIẢM THIỂU RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI:
HƯỚNG DẪN TỰ NGUYỆN CHO DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC 
NÔNG NGHIỆP

People and Nature Reconciliation
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Bố cục Hướng dẫn tự nguyện

Phần mở đầu

• Lời cảm ơn

• Giới thiệu về Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong

• Giới thiệu về Hướng dẫn: Mục tiêu, Phạm vi, Hướng dẫn sử dụng, nguyên
tắc áp dụng

• Nguyên tắc cơ bản xây dựng Hướng dẫn

Phần Nội dung

• Các khuyến nghị cần thực hiện theo từng bước đầu tư

• Các ví dụ minh họa cho những khuyến nghị này

Phần phụ lục: Các thông tin hữu ích

•Một số cơ chế giải quyết tranh chấp

•Danh mục các văn bản quy phạmp hap luật có liên quan;

•Các công cụ, hướng dẫn tham khảo;

•Các địa chỉ liên lạc hữu ích.

People and Nature Reconciliation
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Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR)

Đóng góp tự nguyện của Doanh
nghiệp đối với phát triển cộng

đồng, từ thiện và đóng góp cho
môi trường và xã hội khác. 

Nhận biết và giải quyết các tác
động từ hoạt động kinh doanh

đối với xã hội, nhằm tránh những
tác động bất lợi và tối đa hóa các
lợi ích cho môi trường – xã hội. 

People and Nature Reconciliation

Trong tài liệu này, CSR được hiểu theo hướng mới và theo định nghĩa 

của Ủy ban Châu Âu.

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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Nguyên tắc cơ bản xây dựng Hướng dẫn

People and Nature Reconciliation

Bảo vệ

Luật pháp quốc gia
trong chuỗi giá trị liên

quan

Luật pháp của quốc 
gia đi đầu tư

Luật pháp quốc gia 
nhận đầu tư

Luật pháp quốc tế về
nhân quyền

Chính sách của Doanh
nghiệp trong chuỗi
cung ứng hàng hóa, 

dịch vụ

Chính sách của các tổ
chức cung ứng tài

chính

Hướng dẫn 

dựa trên Các 

nguyên tắc 

hướng dẫn 

của Liên Hiệp 

Quốc về Kinh 

doanh và 

Nhân quyền 

(UN Guiding 

Princinples 

on Business 

and Human 

Rights). 
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Rủi ro và các cơ chế giải quyết tranh chấp

Tố tụng

Ngoài
tố tụng

của
Nhà
nước

Cơ chế quốc
tế

Cơ
chế phi 

Nhà
nước
khác

People and Nature Reconciliation

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Nội dung Khung Hướng dẫn

Các bước đầu tư

Chuẩn bị
đầu tư

Thực hiện
đầu tư

Chấm dứt
đầu tư

People and Nature Reconciliation

Loại rủi ro

Đề xuất

Tham khảo

Biện pháp thực hiện

Đất đai

Lao động

Môi
trường

Văn hóa/ 
DTBĐ
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CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG 

HƯỚNG DẪN TỰ NGUYỆN CHO DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI GIẢM THIỂU RỦI RO 
MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC NÔNG 
NGHIỆP

People and Nature Reconciliation
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3. Khảo
sát thực

địa

4. Nhận
diện và

đánh giá
rủi ro

5. Khuyến
nghị thực
hiện thí

điểm

6. Đánh
giá giữa

kỳ

7. Khảo
sát thực

địa

8. Đánh
giá cuối

kỳ

1. Rà soát
chính

sách nội
bộ

2. Đánh
giá đầu

tiên

GIẢM THIỂU RỦI RO 

VỀ MÔI TRƯỜNG –

XÃ HỘI: 

HƯỚNG DẪN TỰ 

NGUYỆN CHO 

DOANH NGHIỆP 

VIỆT NAM ĐẦU TƯ 

RA NƯỚC NGOÀI 

TRONG LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP

Doanh nghiệp Tiên phong thí điểm áp dụng Hướng dẫn
tự nguyện 2017-2018
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Trường hợp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

• Trước T2/2018: Công ty TNHH MTV với

100% vốn Nhà nước, giá trị định giá là

khoảng 38.820 tỷ VND;

• Từ 2/2/2018 tiến hành cổ phần hóa trở

thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công

nghiệp Cao su Việt Nam với 97% cổ phần

Nhà nước;

• 123 công ty thành viên bao gồm 20 công ty

công nghiệp cao su; 11 công ty chế biến gỗ,

11 công ty Khu công nghiệp (chuyển đổi từ

đất trồng cao su) và 20 công ty kinh doanh

trong lĩnh vực khác;

• Quản lý khoảng 520.000 ha đất (120.000 ha

ở Cambodia; 29.000 ha ở Laos và 370.000

ha ở 18/63 tỉnh thành của Việt Nam)

• Tập đoàn có hơn 100.000 lao động hợp

đồng (không bao gồm lao động thời vụ);

• Là một trong những tập đoàn đa quốc gia

quản lý nhiều đất nhất trong khu vực.

People and Nature Reconciliation
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Rà soát chính sách và nghiên 
cứu thực địa các dự án của 
VRG

29/08 – 01/09

• Rà soát và đánh giá chính sách và cơ cấu tổ
chức của VRG

2-9/11/2017 

• Nghiên cứu thực địa dự án của công ty Quasa
Geruco ở tỉnh Savanakhet, CHDCND Lào

10-17/12/2017 

• Nghiên cứu thực địa dự án của công ty Krông
Buk – Ratanakiriở tỉnh Ratanakiri, Vương quốc
Campuchia.
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Dự án của công ty Quasa Geruco

• Ngày 11/5/2007, Quasa Geruco được

cấp GCN Đầu tư ở huyện Phine, Sepone

and Muong Noong thuộc tỉnh

Savanakhet;

• 06 cổ đông và VRG nắm quyền kiểm

soát với tỷ lệ biểu quyết 100%;

• Tổng vốn đầu tư là 1.432 tỷ đồng, trong

đó vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Vốn thực

góp là 787.759 tỷ đồng (tính đến ngày

31/12/2016)

• Tổng diện tích dự án là 7.590,81 ha.

Trong đó diện tích đã khai thác là 3.400

ha, còn 3.900 ha đang trong giai đoạn

chăm sóc cơ bản.

• Hoàn thành việc trồng toàn bộ diện tích

vào T11/2017 và đang xây dựng Nhà

máy sơ chế mủ cao su;

• Có 50 cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp

và gián tiếp bởi dự án của Quasa

Geruco.

• Nghiên cứu thực hiện được thực hiện ở

05 cộng đồng tại cả 3 huyện.
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Page  31

Ứng dụng GIS 
trong quản lý vườn 
cao su

• Quasa Geruco ứng dụng Hệ 

thống thông tin Địa lý 

(Geographic Information System 

- GIS) trong việc quản lý các 

vườn cao su;

People and Nature Reconciliation
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Bản đồ GIS của vườn cao su của Quasa Geruco

People and Nature Reconciliation
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Page  33

Các lớp thông tin trong quản lý GIS

People and Nature Reconciliation

Page  34

Quản lý vườn cao su trên ứng dụng cho điện thoại  
thông minh
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Page  35

Đánh dấu tuyến 
giám sát trên 
thực địa

• Thuận tiện cho cán bộ kỹ thuật 

trong quản lý ngoài thực địa;

• Đánh dấu và lưu trữ các tuyến 

khảo sát thực địa được thực 

hiện;

People and Nature Reconciliation

Page  36

Những kết quả ban đầu

 T12/2017: VRG công bố Cam kết
Phát triển bền vững:

– Không sử dụng đất rừng chuyển
đổi sang trồng cao su và tất cả diện
tích cao su của VRG đều có chứng
nhận hợp pháp theo quy định.

– Không khai thác bất hợp pháp.

– Không kinh doanh lâm sản.

– Không vi phạm nhân quyền và phát
huy các giá trị bảo tồn trong các
hoạt động liên quan.

– Không vi phạm các quy định trong
công ước quốc tế về lao động trên
các địa bàn hoạt động.

People and Nature Reconciliation
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Page  37

VRG cam kết không mở rộng diện tích trồng mới cao su
 Trước tiên, vì lợi ích của các quốc gia cung cấp cao su thiên nhiên: Nguồn cung 

hiện tại vượt quá nhu cầu về cao su thiên nhiên.

 Thứ hai, vì sự phát triển bền vững của ngành cao su thiên nhiên Việt Nam: Mặc 
dù VRG mới chỉ phát triển 290.000 ha/ 420.000 ha như được duyệt nhưng 
tổng diện tích cao su thiên nhiên của Việt Nam đã đạt gần 1 triệu ha – phá vỡ 
quy hoạch phát triển cao su của Việt Nam.  

 Thứ ba, tập trung vào việc thâm canh vườn cây, nâng cao năng suất và nâng 
cao chuỗi giá trị cung ứng

– Việt Nam sở hữu những giống cao su có sản lượng cao nhất thế giới trong 8 năm 
liên tục.

People and Nature Reconciliation

Page  38

Kế hoạch tiếp theo

 Đầu T7/2018: Khởi động chuỗi Câu chuyên về Sự thay đổi nhằm giới thiệu Kế 
hoạch hành đồng giảm thiểu rủi ro MT-XH của VRG và hai công ty thành viên, 
DRI và Daklaoruco – các công ty tham gia chương trình thí điểm;

 Hiệp hội Cao su Việt Nam ký cam kết về phát triển bền vững ngành cao su. 
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Page  39 Trung tâm Con người và Thiên nhiên
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