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DRI và quá trình thí điểm áp dụng hướng dẫn tự nguyện và 
xây dựng chương trình phát triển bền vững

NỘI DUNG CHÍNH

 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk

Lăk;

 Đánh giá trước và sau khi tham gia Chương

trình thí điểm hợp tác với PanNature – Oxfam 

Việt Nam – VCCI;

 Những kết quả đạt được;

 Đề xuất và khuyến nghị.
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TRỤ SỞ CHÍNH/ HEADQUARTER

Add: 30 Nguyen Chi Thanh Str, Buon Ma Thuot city, Dak Lak Province, Viet Nam

Tel : +84-262-3867676          Email: dri@dri.com.vn

Fax : +84-262-3865303          Website:  www.dri.com.vn

Stock code: DRI

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

 Đầu tư trồng mới, Chăm sóc, khai thác cây cao su, Chế biến và xuất khẩu các sản

phẩm từ cây cao su.

Planting, processing and exporting products from rubber trees

mailto:dri@dri.com.vn
http://www.dri.com.vn/
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LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

 Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chê ́, thu mua các loại chuối chất lượng
cao và các loại cây ăn quả khác phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ 
va ̀ xuất khẩu.

Các Công ty con:

 (1) :Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)- DRI đầu tư

100% vốn

- Địa chỉ: Bản Tha Luông, Huyện Păk Sê ́, Tỉnh Chămpasắk, CHDCND Lào

DRI has been investing and managing one subsidiary company in Laos that is Dak Lak Rubber

Company Limited (Short name: DAKLAORUCO)

- Add: Tha Luong Village, Pakse District, Champasak Province, Laos
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TỔNG DIỆN TÍCH QUẢN LÝ: 9.326,79 HA, TRONG ĐÓ:

 Cao su: 8.810,5 ha đã đưa vào khai thác 90% diện tích

The rubber: 8.810,5 hectares that has tapped 90% all above area

 Điều: 498.64 ha

Cashew: 498.64 hectares

 Bạch đàn: 17.65 ha

Eucalyptus: 17.65 hectares

 (2)  Công ty Nông nghiệp CNC-DRI ( DRI đầu tư 75% vốn điều lệ)

- Địa chỉ: Xa ̃ Cưkpô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

- Tổng diện tích trồng xen chuối, sầu riêng, cao su là 226 ha, đã thực hiện

trồng năm 2018 là 77,78 ha.
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• Đê ́n năm 2025 sẽ đi ̣nh hình kinh doanh mô ̣t
sô ́ cây trô ̀ng nông nghiê ̣p ứng du ̣ng công
nghê ̣ cao

• Đê ́n năm 2030 la ̀ mô ̣t công ty co ́ danh tiê ́ng
trong nga ̀nh cao su Đông Nam Á.

Tâ ̀m Nhìn

• Hướng đê ́n sư ̣ pha ́t triê ̉n bê ̀n vững, mang la ̣i
lợi i ́ch bê ̀n vững cho ca ́c bên liên quan: cô ̣ng
đô ̀ng, người lao đô ̣ng, kha ́ch ha ̀ng, đô ́i ta ́c va ̀
ca ́c cô ̉ đông cu ̉a công ty.

Sư ́ mê ̣nh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

Qua ̉n lý tô ́t ca ́c dư ̣ a ́n cao su ta ̣i La ̀o;

Pha ́t triê ̉n trong nước ca ́c dư ̣ a ́n sa ̉n xuâ ́t
Nông nghiê ̣p ứng du ̣ng công nghê ̣ cao; 

Xây dựng nê ̀n ta ̉ng vững chă ́c đê ̉ pha ́t
triê ̉n ca ́c sa ̉n phâ ̉m mang thương hiê ̣u
công ty

Xây dựng nê ̀n văn ho ́a doanh nghiê ̣p mang
ba ̉n să ́c riêng

Triê ̉n khai lô ̣ tri ̀nh Pha ́t triê ̉n cao su bê ̀n
vững, thân thiê ̣n với môi trường, cô ̣ng
đô ̀ng
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KHÓ KHĂN

• Tài chính công ty (tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tài sản ngắn hạn còn cao)

• Đặc thu ̀ nước Lào không có cảng biển để xuất khẩu trực tiếp nên chi phí logistic, 

các chi phí nguyên vật liệu đều cao;

• Cơ sở hạ tầng còn hạn chế

• Pháp luật nước Lào chưa ổn định và̀ lao động địa phương hạn chế về năng lực;

• Giá cao su chưa ổn định và tiềm ẩn nguyên liệu thay thế;

• Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc.

THUÂ ̣N LỢI

• Vườn cây trẻ, giống cao su mới, năng suất cao

• Bô ̣ máy quản lý gọn nhẹ, giá thành thấp (tỷ lệ gián tiếp < 7,5%)

• Sự ủng hô ̣ của chính quyền địa phương khá tốt
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:
1. NHỮNG HẠN CHÉ TRƯỚC KHI THAM GIA HƯỚNG DẪN TỰ 

NGUYỆN

Tìm hiểu
và tiếp
cận với

các công
ước

quốc tế
về môi
trường, 
nhân
quyền

Chưa
đánh giá
hết được
các rủi
ro liên

quan đến
văn hóa, 
tập tục

của
người

bản địa

Các yêu
cầu của
các tổ
chức

NGOs 
về cấp
chứng

chỉ
rừng
bền

vững

Nhận
thức về

việc
PTBV

E ngại
khi tiếp
xúc và
chia sẻ
thông
tin với
NGOs

2. NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI THAM GIA HƯỚNG DẪN TỰ NGUYỆN:

Lựa chọn vùng có điều kiện khí hậu, thô ̉ nhưỡng phù hợp với
sự phát triển và sinh trưởng của cây cao su

Thỏa thuận với người dân về đền bù, ưu tiên
tuyển dụng lao động trong vùng dự án

Chọn những giống mới nhất, tiên tiến nhất tại thời điểm theo
khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su để trồng

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho
Nhà máy chế biến mủ

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho
người lao động, 

Hỗ trợ cộng đồng, 
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3. NHỮNG THÁCH THỨC

• Yêu cầu của các nhà tiêu thụ cao su

• Các yêu cầu, tiêu chí về PTBV sâu và rộng

• Hạn chế về nguồn lực để thực hiện bao gồm cả
tài lực và nhân lực

• Nhận thức của CBCNV về PTBV còn chưa cao

4. Quá trình tham gia hướng dẫn tự nguyện

8/2017 => Ký bảng ghi nhớ giữa DRI, Pan Nature, Oxfarm, VRA

11/2017 => Khảo sát, đánh giá thực trạng tại Daklaoruco

7/2018 => HĐQT DRI ban hành Chiến lược PTBV & Kế hoạch

hành động giai đoạn 2018-2021

11/2018 => Ban hành kế hoạch hành động chi tiết cho năm 2018-

2019

10/12/2018 => Họp tiếp cận các NGOs tại Viêng Chăn Lào

11-14/12/2018 - Chia sẻ về kinh nghiệm tiếp cận với người lao động

Lào, cộng đồng về các chính sách của Công ty : Tuyển

dụng, kỷ luật, đào tạo, chế độ BHXH, …thông qua 

infographic

- Tham quan trạm tiếp nhận mủ của Cty cao su Việt-

Lào
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LÀM VIỆC VỚI DAKLAORUCO TRONG CHUYẾN KHẢO SÁT ĐẦU TIÊN

THAM VẤN  VỚI DÂN BẢN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI
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THAM VẦN DÂN BẢN NOONG NAM KHÁO VỀ CÁC 

CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

THAM VẤN CÔNG NHÂN VỀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG-THƯỞNG-BHXH,.. 

TẠI LÔ CAO SU
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BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC NGOS TẠI VIÊNG CHĂN-LÀO
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HƯỚNG DẪN NHỮNG CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY TẠI BẢN 

NOONG NAM KHÁO

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC KHI TẬP HUẤN CHO CÔNG NHÂN TẠI LÔ CAO SU
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TIẾP CẬN BẰNG INFOGRAPHIC

Q4.2018 Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019 Q4.2019

1 LAO ĐỘNG

1.1 Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trên 

vườn cao su

Thí điểm xây dựng 01 điểm thu mủ tại Nông trường 1. 

Yêu cầu:

+Xây dựng bể chứa mủ nước để tổ trưởng nhận mủ của 

công nhân.

+Trang bị bơm hút mủ từ bể chứa lên tank xe vận chuyển. 

(Giao cho lái xe quản lý, vận hành, bảo dưỡng)

+KCS nông trường sẽ nghiệm thu, giao nhận với tổ trưởng 

tại bể chứa mủ.

+Hàng ngày mỗi tổ cử  4 - 5 CN luân phiên trực bốc mủ 

phụ lên xe.

Sau khi thực hiện đến hết vụ cạo 2018-2019, tổng kết lập 

quy trình, đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện từ đầu 

vụ cạo 2019-2020

Đưa 

vào 

kế 

hoạch

1.2 Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu liên quan đến lao động, 

chuẩn bị cho áp dụng phần mềm quản lý lao động (nội 

bộ)

1.2.1 Kết nối toàn bộ các thông tin có liên quan đến người lao 

động thuộc các phòng ban khác nhau

(ví dụ kết nối dữ liệu về hành chính, tiền lương, kỷ luật lao 

động, bảo hiểm, trạm y tế -sử dụng dịch vụ y tế,…)

x x x x x

1.2.2 Bổ sung một số thông tin lao động cần theo dõi trên file 

excel

(ví dụ  dân tộc; bản sinh sống; loại Hợp đồng, thời điểm bắt 

đầu lao động; lương, thưởng; kỷ luật lao động, bảo hiểm 

đóng và nhận nếu được công ty hỗ trợ thủ tục hưởng bảo 

hiểm)

x x x x x

Tổ chức triển khai thực 

hiện

Nội dung này hiện tại Daklaoruco cũng theo dõi, 
tuy nhiên sẽ tham khảo, rà soát bổ sung thêm 

các thông tin theo yêu cầu quản lý có kết nối 

chia sẽ thông tin giữa các phòng ban nhằm sử lý 

công việc nhanh hơn, giảm giấy tờ.

Kế hoạch triển khai các nội dung PTBV của Daklaoruco 2018-2019

Đề mục Hoạt động
Thời gian

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Thông báo số ..../TB-CT, ngày 15/11/2018)
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Đề mục Hoạt động
Thời gian

Ghi chú
Q4.2018 Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019 Q4.2019

1.3 Hàng tháng cập nhật thông tin về sử dụng lao động tại các bản

1.3.1 Hàng tháng thông báo tình hình sử dụng lao động cho các bản 
trưởng và dán trên bản tin của bản
(Nội dung cơ bản: Danh sách người của bản lao động trong công ty 
(theo tổ, theo nông trường); mức lương trung bình lao động nhận 
được so với mức trung bình của tổ/ nông trường/ công ty; tình 
hình khen thưởng, kỷ luật của lao động của bản; cập nhật các quy 
định mới về lao động/ thông tin tuyển dụng (nếu có), hotline liên 
lạc của nông trường).

x x x x - Hàng tháng Phòng Hành chính đơn vị làm văn bản 
với các thông tin như trên dịch song ngữ Việt Lào gởi 
cho các bản liên quan trong vùng dự án và gởi về 
Phòng Hành chính Nhân sự Daklaoruco 01 bản để 
theo dõi.
- Thời gian thực hiện: từ 1/1/2019

1.4 Xây dựng môi trường lao động an toàn và thân thiện

1.4.1 - Làm các bảng hướng dẫn sử dụng hóa chất, vận hành máy móc 
chuyển sang dạng infographic tập huấn cho người lao động
- Làm các biển cảnh báo đối với các khu vực thường xảy ra tai nạn;

x x Trước mắt làm tại một số điểm kiểm tra, năm 2019 sẽ 
triển khai toàn bộ Cty

1.4.2 Hàng năm các Nông trường và Nhà máy tổ chức tập huấn an toàn 
lao động cho người lao động.

x

Hàng năm phòng Hành chính Nhân sự Daklaoruco 
phối hợp với các đơn vị phổ biến vào đầu vụ khai 
thác, phổ bến cùng thời gian với nội dung mục 1.5.1

1.4.3 Trạm y tế tổ chức thực hiện sơ cứu, cứu thương ban đầu và chữa 
trị những bệnh thông thường. Phối hợp với cơ quan chức năng 
triển khai yte cộng đồng.

x x x x x

Làm các bảng infographic dán tại các trạm yte theo nội

dung mục 1.5.1

Đề mục Hoạt động
Thời gian

Ghi chú
Q4.2018 Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019

Q4.201
9

1.5 Công khai và minh bạch trong chính sách của công ty về tuyển 
dụng, khen thưởng và kỷ luật lao động 

1.5.1 05 Infographic cho người lao động về các chính sách của công 
ty được xây dựng gồm:
- Quy trình tuyển dụng cho lao động khai thác;
- Quy trình tuyển dụng cho lao động chế biến (nhà máy);
- Quy trình xử lý kỷ luật lao động và khiếu nại;
- Chính sách bảo hiểm xã hội;
- Hoạt động của Trạm y tế.

x

x - Trước mắt làm tại một số điểm kiểm tra, năm 2019 
sẽ triển khai toàn bộ Cty;
- Việc tập huấn sẽ chọn 01 điểm để triển khai trước, 
sang năm 2019 vào đầu vụ cạo sẽ triển khai tập huấn 
cho các điểm còn lại;
- Hình thức & thời điểm tập huấn: 

+ Phòng HC-NS Cty tập huấn cho cán bộ tại các đơn 
vị, cán bộ đơn vị chịu trách nhiệm tập huấn cho công 
nhân và các đối tượng liên quan; 

+ Phối hợp tập huấn cùng với các nội dung tập 
huấn khác, thực hiện vào đầu vụ cạo. 

1.5.2 Cập nhật các quy trình ISO về quản lý của công ty theo phương án 
thống nhất trong Infographic

x x

1.5.3 Cập nhật thông tin về lao động/ Infographic lao động được công 
khai thông qua website, cơ sở dữ liệu về lao động, các bảng tin tại 
các bản, điểm thu mủ, nông trường, facebook công ty,….

x x x x x

1.5.4 Duy trì đường dây nóng, quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin 
liên quan đến dự án của công ty và công khai các vụ việc được xử 
lý

x x x x x - Trang bị điện thoại cố định tại phòng hành chính tại 
mỗi đơn vị
- Công bố số điện thoại liên hệ ( đường dây nóng) tại 
bản tin NT, điểm thu mủ, bản, đăng trên trang web và 
fanpage của Daklaoruco;
- Các nội dung liên quan đến dự án, xử lý lao động 
thực hiện theo mục 1.3.1
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Đề mục Hoạt động
Thời gian

Ghi chú
Q4.2018 Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019 Q4.2019

2 ĐẤT ĐAI

2.1 Thông tin về chính sách đất đai và đất liên kết của Công ty trên trang web, 
fanpage của Daklaoruco, DRI

x x x x x

- Daklaoruco chuyển thông tin về chính sách đất đai và chính 

sách đất liên kết về DRI;

- DRI hỗ trợ dịch sang tiếng anh, Daklaoruco dịch sang tiếng 

Lào;

- Đăng trên web, fanpage DRI, Daklaoruco. Dán 01 bản tại bản 

liên quan

3 CỘNG ĐỒNG
(Văn hóa/ Dân tộc bản địa)

3.1 Xây dựng chương trình hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng

- Ưu tiên tuyển dụng lao động trong vùng dự án, tạo việc làm và thu nhập ổn 
định cho người dân. Đây chính là nguồn sinh kế ổn định và lâu dài nhất.
- Đối với nguồn sinh kế khác Cty sẵn sàng chia sẽ tùy thuộc vào năng lực tài 
chính, trước mắt họp với các NGOs tiếp cận về cách thức hợp tác,  tìm kiếm 
nguồn tài trợ để phát triển sinh kế cộng đồng. Sau khi thống nhất cách làm 
việc thì có kế hoạch triển khai cụ thể. 

x

- Cử cán bộ tham gia họp để tiếp cận, báo cáo HĐQT quyết 
định.

4 MÔI TRƯỜNG

4.1 - Làm biển cảnh báo về khu vực xử lý nước thải trong khu vực nhà máy. x

Trước mắt thực hiện tại điểm phục vụ đoàn kiểm tra

4.2 Thực hiện đúng quy định về xử lý môi trường đảm bảo nguồn nước thải đạt 
chuẩn trước khi xả thải ra bên ngoài.

x x x x x

4.4 Thuê tư vấn xây dựng hệ thống ISO 14000 về quản lý môi trường trong năm 
2019

x x x x

4.5 Cử/ Tuyển cán bộ chuyên trách về môi trường trong công ty x

4.6 Tăng cường hợp tác với cộng đồng trong các vấn đề môi trường (như hợp tác 
bảo vệ nguồn nước, chống cháy rừng, thu gom rác,…)

x x x x

5 QUẢN TRỊ RỦI RO/ DUE DILIGENCE SYSTEM (HỆ THỐNG GIÁM SÁT NỘI 
BỘ)

5.1 Phối hợp với đơn vị tư vấn lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. x x x x x
DRI và Daklaoruco phối hợp thực hiện cùng tư vấn

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Có một cách nhìn toàn diện hơn về phát triển bền vững từ đó có
kế hoạch hành động cụ thể, sát thực với nhu cầu của cộng đồng, 
người lao động, doanh nghiệp và các bên liên quan dần tiếp cận
với các chuẩn mực, yêu cầu của các tổ chức về PTBV;

- Huy động thêm nguồn lực từ bên ngoài chung tay cùng
doanh nghiệp xây dựng một XH tốt đẹp hơn, công bằng hơn
và thân thiện hơn với môi trường;

- CBCNV được hỗ trợ đào tạo về cách làm việc với cộng đồng, 
giúp nâng cao năng lực , trình độ. 
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3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Nâng cao năng lực quản trị công ty nhờ tiếp cận nhanh hơn với hệ
thống quản lý rủi ro, các phần mềm quản lý khác, thay đổi cách tiếp
cận với người lao động, cộng đồng

Thay đổi nhận thức của CBCNV về tầm quan trọng của việc xây
dựng công ty theo hướng PTBV

- Dần xóa bỏ cảm giác e ngại khi tiếp xúc với các NGOs

Từng bước xây dựng hình ảnh nhà đầu tư có trách nhiệm khi đầu tư
tại Lào

4. ĐỀ XUẤT: 

- Được tham quan học hỏi các mô hình Doanh nghiệp
đã hợp tác tốt với các NGOs về PTBV từ đó đúc kết
kinh nghiệm áp dụng tại doanh nghiệp của mình;

Hỗ trợ tiếp cận hệ thống pháp luật tại Lào, các công
ước Quốc tế liên quan

Hỗ trợ về đào tạo tập huấn cách làm việc với cộng
đồng, hỗ trợ sinh kế

Cầu nối kết nối các NGOs để huy động thêm các
nguồn lực từ bên ngoài

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
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THANK YOU


