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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

HỢP TÁC VỚI PANNATURE – OXFAM – VCCI

PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN TỰ NGUYỆN 

GIẢM THIỂU RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI

Diệp Xuân Trường

Phó Trưởng Ban Công nghiệp – Thư ký Ban chỉ đạo PTBV Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019



Các nội dung chính

 Giới thiệu về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

 Các Chương trình PTBV mà Tập đoàn đang triển khai;

 Quá trình hợp tác với PanNature – Oxfam Việt Nam – VCCI và
các tổ chức khác;

 Những kết quả chính đã đạt được;

 Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị.
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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

LỊCH SỬ 

HÌNH THÀNH

• Tổng công ty Cao su Việt Nam: Năm 1995

• Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Năm 2006

• Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần: Năm 2018

NGÀNH NGHỀ 

KINH DOANH

• Trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ; sản xuất sản phẩm công
nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG

• Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, phía Bắc; Lào và
Campuchia.

QUY MÔ 

HOẠT ĐỘNG

• Vốn: 40,000 tỷ VNĐ. Tổng số Công ty con: 99 công ty bao gồm doanh
nghiệp cấp II là 65 công ty (công ty con 60, công ty liên kết 5), doanh
nghiệp cấp III là 34 công ty (công ty con 30 công ty, liên kết là 4 công ty).
Tổng số lao động: 42.770 người.

TRỤ SỞ CHÍNH • 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

WEBSITE VÀ LOGO • www.rubbergroup.vn; www.vnrubbergroup.com



TỔNG QUAN SẢN XUẤT

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là Công ty đại chúng,

đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển cây cao su ở Việt Nam.

Tổng diện tích cao su toàn Tập đoàn hiện nay 413.523 ha, trải rộng

từ khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, phía Bắc

Việt Nam cho đến nước Lào và Campuchia. Sản phẩm cao su thiên nhiên

của VRG đã cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất lốp xe

trong và ngoài nước như: Michelin, Bridgestone, Sailun, Kumho,

Goodyear, Sumitomo ,Cheng Shin, Casumina, DRC, Sao Vàng v.v… ngoài

ra cung cấp cho các nhà tiêu thụ và phân phối lớn trên thế giới xuất khẩu

gần 70 quốc gia trên thế giới.



SẢN PHẨM 
CỦA VRG:

Cao su thiên 
nhiên



SẢN PHẨM CỦA VRG: Sản phẩm cao su và gỗ cao su 



PHÂN BỔ DIỆN TÍCH TRỒNG CAO SU CỦA VRG
PHÍA BẮC

• 29.177,50 ha

DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

• 36.447,39 ha

TÂY NGUYÊN

• 65.644,74 ha

ĐÔNG NAM BỘ

• 164.345,99 haTỔNG CỘNG

• 413.523,27 ha

CAMPUCHIA

• 89.614,79 ha

LÀO

• 28.292,86 ha



TẦM NHÌN

*Là doanh nghiệp đầu ngành
trong lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp về hiệu quả, quy mô,
chất lượng sản phẩm, ứng
dụng công nghệ cao và thân
thiện môi trường ở Việt Nam,
trong khu vực và khẳng định
thương hiệu sản phẩm Việt
Nam trên thị trường thế giới.

SỨ MỆNH
*Cung cấp cho thị trường
trong và ngoài nước những
sản phẩm nông, công nghiệp
và dịch vụ có giá cả cạnh
tranh, an toàn với người dùng,
thân thiện với môi trường và
có trách nhiệm xã hội.

*Xây dựng và phát triển văn
hóa Doanh nghiệp: kế thừa,
đoàn kết, hài hòa lợi ích và
tôn trọng pháp luật. Xây dựng
đội ngũ cán bộ quản lý và
người lao động có tính cạnh
tranh, luôn đổi mới và gắn bó
với Doanh nghiệp.

CAM KẾT

*Thỏa mãn cao nhất yêu cầu
của khách hàng.

*Liên tục cải tiến Hệ thống
quản lý và các Quy trình, Quy
chuẩn sản xuất để đảm bảo
cung cấp các sản phẩm luôn
bảo đảm chất lượng, ổn định
và bền vững.

*Đầu tư phát triển, tổ chức
sản xuất trên quan điểm phát
triển bền vững, thân thiện với
môi trường và có trách nhiệm
với xã hội.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 
THỜI GIAN QUA

Xây dựng lộ 
trình và giải 
pháp thực 
hiện chứng 

chỉ FSC

Thành lập
Ban chỉ đạo
Phát triển

bền vững tại
Tập đoàn và
các công ty 

thành viên và
Tổ quan hệ -

tham vấn
cộng đồng

Phối hợp với 
Oxfam, 

PanNature, 
VCCI  thực 

hiện “Hướng 
dẫn tự 

nguyện cho 
doanh 

nghiệp đầu 
tư ra nước 

ngoài”

Cam kết Phát 
triển Bền 
vững của 
VRG được 

công bố trên 
Website

Ban hành
“Quy chế

tiếp nhận, xử
lý phản ảnh, 
kiến nghị và

cung cấp
thông tin cho
các cá nhân, 
tổ chức về
các vấn đề
liên quan
đến dự án
phát triển
cao su của
VRG tại Lào

và
Campuchia”

Đã có văn
bản yêu cầu

các thành
viên áp dụng
“Sổ tay quản
lý bền vững
rừng cao su

theo tiêu
chuẩn chứng

chỉ rừng
quốc tế” do 

WWF, VRA và
VRG phối
hợp xây
dựng.

7/2017 11/20188/2016 11/20177/2014 10/2018



Công bố Cam kết phát triển bền vững 11/2017
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https://rubbergroup.vn/media/phattrienbenvung/camketphattrienbenvung_vn_final.pdf



Yêu cầu áp dụng Sổ tay Hướng dẫn quản lý rừng 

cao su bền vững 
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WWF, VRA, VRG (2018).

Handbook for 

Sustainable Management 

of Rubber Plantations in 

accordance with 

International Forest 

Certification Standards
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Phối hợp giữa VRG, Hiệp hội Cao su VN và 

WWF-Việt Nam tổ chức Hội thảo
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Tổ chức Hội thảo tham vấn 



Tọa đàm: Cơ hội và thách thức cho đầu tư Việt 
Nam ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp
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• Chia sẻ Kết quả nghiên
cứu về cơ hội và thách
thức của đầu tư Việt Nam
trong nông nghiệp ở tiểu
vùng Mekong;

• Giới thiệu và kêu gọi
Doanh nghiệp, Hiệp hội
doanh nghiệp tham gia
Sáng kiến xây dựng
Hướng dẫn tự nguyện
giảm thiểu rủi ro môi
trường – xã hội cho doanh
nghiệp Việt Nam đầu tư ra
nước ngoài trong lĩnh vực
nông nghiệp

• Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch
Tập đoàn tham gia và có
chia sẻ.

Ngày 05.08.2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh;



Sáng kiến Hướng dẫn tự nguyện giảm 
thiểu rủi ro môi trường - xã hội
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Ông Phạm Văn Thành - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư, Thành viên Hội đồng
Thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham gia Nhóm Doanh
nghiệp Tiên phong

../../MPE/PACT/Guidelines for Enterprises/TWG/Pioneered Enterprises/Application for Pioneered Enterprises.pdf
../../MPE/PACT/Guidelines for Enterprises/TWG/Pioneered Enterprises/Application for Pioneered Enterprises.pdf


06/2017: VRG ký Biên bản hợp tác thí

điểm thực hiện Hướng dẫn tự nguyện
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Dự án tham gia

Chương trình Tiên

phong thí điểm:

1. Công ty Cổ phần

Phát triển Cao su

Krongbuk –

Ratanakiri tại tỉnh

Ratanakiri,

Campuchia;

2. Công ty Cổ phần

Cao su Quasa

Geruco tại tỉnh

Savannakhet, Lào;



Rà soát chính sách và khảo sát thực địa
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Khảo sát thực địa
và đánh giá rủi ro
môi trường – xã
hội đối với các dự
án của Công ty Cổ
phần Quasa
Geruco được thực
hiện ở tỉnh
Savannakhet, 
CHDCND Lào.
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Khảo sát thực địa
và đánh giá rủi ro
môi trường – xã
hội đối với các dự
án của Công ty Cổ
phần Cao su
Krong Buk 
Ratanakiri được
thực hiện ở tỉnh
Ratanakiri, Vương
quốc Campuchia

Báo cáo khảo sát và đánh giá giúp ácc công ty tham gia có cách nhìn mới về
các rủi ro trong quá trình đầu tư, qua đó đã đóng góp cho VRG trong việc
thực hiện cam kết chiến lược phát triển bền vững



Các chương trình phối hợp thực hiện với 

PanNature, VCCI và Oxfam

- Tham gia góp ý bộ khung hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về
Môi trường – Xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư nông nghiệp tại
nước ngoài

- Thực hiện chương trình doanh nghiệp tiên phong áp dụng hướng dẫn
tự nguyện thí điểm.

KRRC



Tham gia các lớp Tập huấn 2018
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Tham gia Tập huấn “Môi trường và Hệ

sinh thái: Nền tảng cho Doanh nghiệp

Nông nghiệp phát triển bền vững” ngày

6/7/2018 do PanNature tổ chức, Tập

đoàn có 15 đại diện các công ty tại

Campuchia và Lào tham dự.

Tham gia Tập huấn “Rủi ro trong đầu

tư liên quan đến đất đai: Nhận diện rủi

ro, cơ chế phòng ngừa, khắc phục và

xử lý khủng hoảng”, ngày 19/07/2018

do PanNature tổ chức, Tập đoàn đã cử

các công ty đại diện tại Lào và

Campuchia tham dự.
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Tham gia Tập huấn về ”Tiếp cận làm việc hiệu

quả với cộng đồng trên tinh thần đầu tư có trách

nhiệm” ngày 2/10/2018 do Oxfam tổ chức tại Lào

ngày 18 - 20/9/2018 và tại Campuchia ngày 2-

4/10/2018 cho đối tượng các công ty tại đây.

Tham gia tiếp xúc các NGOs tại Vientiane, Lào,

ngày 10/12/2018.

5 tổ chức 8 đại biểu

Tham gia tiếp xúc các NGOs tại Phnom Penh,

Campuchia, ngày 18/12/2018.

13 tổ chức và 15 đại biểu

Tham gia các lớp 

Tập huấn 2018



Hoạt động năm 2018 (tt)
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Tham quan mô hình phối hợp giữa

Birdlife International và cộng đồng địa

phương để bảo tồn khu rừng quốc gia

Lumphat: bảo vệ rừng, bảo tồn loài

chim Phượng Hoàng đất và Sếu đầu

đỏ. Bảo vệ rừng và sử dụng rừng một

cách bền vững

Tiếp xúc, tham vấn các cộng đồng các

bản sinh sống quanh 2 công ty Krông

Búk Ratanakiri và Quasa geruco để

đánh giá ảnh hưởng và hài lòng của

bản đối với công ty

PanNature tham gia buổi họp cùng với tổ

sản xuất của công ty, tìm hiểu các chế độ

chính sách và đời sống của công nhân

công ty



 Chương trình hợp tác giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn ảnh
hưởng rủi ro về môi trường, xã hội khi đầu tư tại nước ngoài;

 Quá trình hợp tác khá dài (tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau làm việc)
đã đạt được một số kết quả rất khả quan: Xây dựng được bộ
hướng dẫn tự nguyện, tập huấn, hỗ trợ kỹ năng cho công ty,
tham vấn cộng đồng… là tiền đề cho các hành động cụ thể sau
này.

 Quá trình hợp tác: NGOs và doanh nghiệp chưa có giải pháp,
hành động cụ thể để hỗ trợ cộng đồng dân cư.

 Một số chương trình bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng cần
tiếp tục sự quyết tâm của các bên.
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Đánh giá chương trình hợp tác giữa doanh
nghiệp và NGOs



Những bài học kinh nghiệm

 Doanh nghiệp phát triển kinh tế phải song hành với phát triển

cộng đồng, bảo vệ môi trường

 Nâng cao năng lực hiểu biết, nhất là các luật pháp quốc tế,

lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan để điều chỉnh phù hợp;

 Khoảng cách về quan điểm giữa doanh nghiệp và NGOs ngày

càng thu hẹp nhờ hiểu biết nhau rõ hơn;

 Mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và NGOs “khắng khích hơn,

thân thiện hơn”, tạo “lòng tin” vì mục tiêu sự phát triển của

cộng đồng và bảo vệ môi trường bên cạnh phát triển kinh tế ổn

định;

 Xây dựng trách nhiệm của doanh nghiệp về bảo vệ môi

trường, rừng, phát triển và hỗ trợ sinh kế cộng đồng… là đạo

đạo đức trong kinh doanh 24



Mong muốn liên kết và hợp tác

 Đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện
giảm thiểu rủi ro về môi trường và phát triển cộng đồng

 Tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn trong việc kết nối với các NGOs và các tổ
chức trong, ngoài nước có thiện chí cùng bảo vệ môi trường và hỗ
trợ sinh kế cho cộng đồng

 Hỗ trợ Tập đoàn sâu rộng hơn trong việc thực hiện chính sách tăng
cường phát triển bền vững trong sản xuất tại Việt Nam và khu vực
sông Mê Kông, đào tạo nâng cao năng lực quan hệ cộng đồng, hiểu
rõ luật pháp nước sở tại và quốc tế, phối hợp bảo vệ và phát triển
rừng…

 Mong muốn tiếp cận và học hỏi những quan điểm mới về quản trị rủi
ro trong đầu tư phát triển sản xuất gắn kết với trách nhiệm xã hội và
bảo vệ môi trường.
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Trân trọng cảm ơn!

DIỆP XUÂN TRƯỜNG
Phó Trưởng Ban Công nghiệp

Thư ký Ban chỉ đạo Phát triển bền vững

dxtruong@rubbergroup.vn

Website: https://rubbergroup.vn


