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KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÌ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG KHU VỰC MEKONG
Nguyễn Hoàng Phượng
Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên
(Thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam)

• Thành lập năm 2006, hiện có 28 người

• Trụ sở tại Hà Nội và văn phòng dự án tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

• Lĩnh vực hoạt động:

• Địa phương/ Hiện trường:

• Sinh kế bền vững

• Các Mô hình quản trị tài nguyên có chia sẻ

• Đa dạng sinh học

• Quản lý Khu bảo tồn

• Quốc gia:

• Quy hoạch, quản lý hệ thống khu bảo tồn

• Chính sách Môi trường

• REDD+, PES, FLEGT và các sáng kiến trong lâm nghiệp

• Quản trị tài nguyên khoáng sản

• Tác động của chính sách phát triển lên hệ sinh thái

• Khu vực:

• Phát triển trên sông Mekong

• Đầu tư và tác động tương tác lên tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Mê Kông

• Tiến trình ASEAN (môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng xanh)

People and Nature Reconciliation

Nghiên cứu chính 
sách

Quản trị tài 
nguyên

Truyền thông
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Nội dung chính

Giai đoạn thực hiện Sáng
kiến 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 ở tiểu vùng
Mekong (2016-2017)

Giai đoạn áp dụng thí
điểm áp dụng Hướng
dẫn tự nguyện (2017-
nay)

Xác định vấn đề Tìm giải pháp Thí điểm thực hiện

Giai đoạn nghiên cứu xác
định vấn đề (2015-
2016): bắt đầu tìm hiểu
về đầu tư ở VN ra nước
ngoài.
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Giai đoạn 1: Nghiên cứu xác định vấn đề (2015 – 2016)

Mối quan hệ Môi
trường – Đầu tư

Sức ép từ sự phát triển
của đầu tư lên hệ sinh

thái và môi trường

Tác động xuyên biên
giới

Đầu tư Việt Nam trong
khu vực Mekong ảnh
hưởng ngược tới Việt

Nam, tập trung vào tác
động đến (i) sông

Mekong, (ii) Hệ sinh thái
rừng

Đầu tư Việt Nam 
trong Mekong

Xác định bức tranh về
tình hình đầu tư của Việt

Nam trong khu vực
Mekong, tập trụng và

nông nghiệp ở tiểu vùng
Mekong (Lào, 
Campuchia)

Nghiên cứu khảo sát
thực địa về đầu tư

nông nghiệp
T12/2015: Campuchia;

T5/2016: Campuchia và
Lào

T6/2016: 5 tỉnh Việt
Nam

Báo cáo xác định
vấn đề

Cơ hội và thách thức cho
đầu tư Việt Nam trong

tiểu vùng Mekong.
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Tọa đàm: Cơ hội và thách thức cho đầu tư Việt Nam ra nước ngoài 
trong lĩnh vực nông nghiệp

5

• Tổ chức ngày 05.08.2016 tại Thành phố
Hồ Chí Minh;

• 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;

• Ngày 4.8.2016 tổ chức họp riêng với
một số Doanh nghiệp, tổ chức đã khảo
sát để mời tham gia nhóm Doanh
nghiệp Tiên phong thực hiện Sáng kiến
Hướng dẫn tự nguyện.

Tài liệu Tọa đàm: Link này (chưa bao gồm Dự thảo Hướng dẫn tự nguyện).

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Giai đoạn 2: Sáng kiến Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro 
môi trường - xã hội (2016-2017)
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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

http://nature.org.vn/vn/2016/08/toa-dam-co-hoi-va-thach-thuc-cho-dau-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-nong-nghiep/
../../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
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

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

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Các buổi họp nhóm kỹ thuật của Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong

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

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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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

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

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).

TÔN TRỌNG
không chỉ
trong hoạt
động sản xuất
kinh doanh
của mình theo
trong các mối
quan hệ kinh
doanh theo
chuỗi giá trị
của doanh
nghiệp.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

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

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Hội thảo: Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh 
nghiệp Việt Nam ở Tiểu vùng Mê Kông

11

• Là Hội thảo cấp vùng được PanNature tổ
chức ở Hà Nội ngày 17/02/2017;

• Đại diện chủ yếu đến từ khu vực Mekong,
ngoài ra còn có đại biểu đến từ Châu Mỹ (đại
sứ Cuba và Venezuela);

• Đại biểu gồm các tổ chức xã hội quốc tế, khu
vực, các Viện nghiên cứu, trường đại học
trong nước và quốc tế, các Hiệp hội doanh
nghiệp, cơ quan Chính phủ.

• Chia sẻ Sáng kiến hợp tác giữa các tổ chức xã
hội và Doanh nghiệp trong việc xây dựng
Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro môi
trường – xã hội cho Doanh nghiệp;

• Giới thiệu Hướng dẫn tự nguyện cho cộng
đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân
quan tâm;

Tài liệu Hội thảo: link này
Live stream về Hội thảo: Phần 1 và Phần 2.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Một số hình ảnh tại Hội thảo

12

http://nature.org.vn/vn/2017/02/hoi-thao-dau-tu-ben-vung-trong-linh-vuc-nong-nghiep-cua-doanh-nghiep-viet-nam-o-tieu-vung-me-kong/
https://www.facebook.com/PanNature/videos/1679453812070319/?t=2
https://www.facebook.com/PanNature/videos/1679554222060278/?t=3582
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Giai đoạn 3: Doanh nghiệp Tiên phong
thí điểm áp dụng Hướng dẫn tự nguyện

Phối hợp với VRA tổ
chức Hội thảo Tập huấn
giới thiệu Hướng dẫn tự
nguyện cho các Doanh

nghiệp thành viên và tìm
kiếm doanh nghiệp Tiên
phong thí điểm áp dụng

Lụa chọn Doanh nghiệp
Tiên phong áp dụng thí

điểm và nội dung thí
điểm

Tổng kết hợp tác và
Đánh giá nhu cầu

Giới thiệu Hướng
dẫn và tìm kiếm DN 

thí điểm

Áp dụng thí điểm

Họp Nhóm Doanh
nghiệp Tiên phong để

đánh giá quá trình hợp
tác phát triển Hướng
dẫn tự nguyện và xác

định nhu cầu của Doanh
nghiệp trong việc áp

dụng giảm rủi ro 13

Biên bản hợp tác thí điểm thực hiện Hướng dẫn
tự nguyện

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Tập huấn

Truyền
thông

Đối thoại
chính sách

Kết nối

Hỗ trợ kỹ
thuật

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

21/06/2017

15/08/2017

KRRC
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên
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Rà soát chính
sách nội bộ liên
quan đến môi
trường – xã hội
của VRG
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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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2
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2
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7
 

Khảo sát thực địa
và đánh giá rủi
ro môi trường –
xã hội đối với các
dự án của Công
ty Cổ phần Đầu
tư Cao su Đăk
Lăk được thực
hiện ở tỉnh
Champasak và
tỉnh Salavan, 
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

Các hoạt động đã được thực hiện
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Báo cáo Đánh giá và Đề
xuất cải thiện đối với
hoạt động đầu tư của
Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam

Báo cáo Khảo sát và
Đánh giá hoạt động đầu
tư của Quasa Geruco

Báo cáo Đánh giá và Đề
xuất cải thiện đối với
hoạt động đầu tư của
Công ty Cao su Đăk Lăk

Báo cáo Khảo sát và
Đánh giá đối với hoạt
động đầu tư của Krong
Buk - Ratanakiri

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

2
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-2
3

/0
3

/2
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1
8

Dưa các doanh
nghiệp Tiên phong
thí điểm tham gia
Tập huấn về kết
nối cộng đồng
hiệu quả do Oxfam 
Lào tổ chức cho
khu vực Mekong tại
Bangkok, Thái Lan.

2
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/0
5

/2
0

1
8

Họp với VRG và
Quasa Geruco, 
Krong Buk –
Ratanakiri về kết
quả khảo sát đánh
giá và các hoạt
động đề xuất cải
thiện

Tài liệu tham khảo: 
Biên bản cuộc họp.
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Họp song phương Việt 
- Lào với chủ đề "Hợp 
tác trong quản lý 
rừng bền vững và 
hướng tới giải quyết 
dịch chuyển phát thải 
trong khu vực do Tổ
chức Nông Lâm Liên
hợp quốc (FAO) cấp
vùng tổ chức ở Luang
Prabang, Lào.

PanNature và VRG (Đại
diện Văn phòng VRG 
tại Lào) chia sẻ về sáng
kiến hợp tác giữa tổ
chức xã hội – Doanh
nghiệp về giảm thiểu
rủi ro môi trường – xã
hội.

Tài liệu tham khảo: 
link này và Biên bản
cuộc họp
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7
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Tập huấn “Môi 
trường và hệ sinh 
thái: Nền tảng cho 
Doanh nghiệp nông 
lâm nghiệp phát 
triển bền vững”

Tài liệu tham khảo: 
link này và Báo cáo
Tập huấn.
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-2
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/0
7

/2
0

1
8

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”

Tài liệu tham khảo: 
link này và Báo cáo
Tập huấn

Các hoạt động đã thực hiện
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https://drive.google.com/drive/folders/1Vyh_sAenAa1NJqRSlwFLwTJtmRZIgXzF
http://nature.org.vn/vn/2018/07/tap-huan-moi-truong-va-he-sinh-thai-nen-tang-cho-doanh-nghiep/
http://nature.org.vn/vn/2018/07/hoi-thao-tap-huan-ve-rui-ro-trong-dau-tu-lien-quan-den-dat-dai/
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Thăm quan học hỏi -
Tập huấn nâng cao

năng lực

17

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Hội thảo tập huấn “Giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho 
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cao su trong tiểu vùng Mê Kông”

18

• Do PanNature phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam
tổ chức ngày 31/03/2017 tại Thành phố Hồ Chí
Minh;

• Giới thiệu 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 ở tiểu
vùng Mekong;

• Chia sẻ mong muốn tìm kiếm đối tác tiên phong áp
dụng thí điểm Hướng dẫn để tiếp tục hoàn thiện
hướng dẫn trước khi giới thiệu rộng rãi cho cộng
đồng doanh nghiệp.

• Tài liệu Hội thảo Tập huấn: link này

http://nature.org.vn/vn/2017/04/hoi-thao-tap-huan-giam-thieu-rui-ro-moi-truong-xa-hoi-cho-doanh-nghiep-viet-nam-dau-tu-cao-su-trong-tieu-vung-me-kong/
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Sự kiện chia sẻ và kết nối với các Doanh nghiệp trong Hội thảo
đầu tư có trách nhiệm ở khu vực Mekong
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• Hội thảo do Oxfam cấp vùng
tổ chức với sự tham gia của
Doanh nghiệp trong khu vực
Mekong;

• Tổ chức ngày 11/11/2016 tại
Bangkok, Thái Lan;

• Việt Nam có hai doanh nghiệp
là Hoàng Anh Gia Lai và Tập
đoàn Cao su tham gia.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Một số hình ảnh về họp Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong
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Hình ảnh họp Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong ở Đà Nẵng kết hợp với khảo sát thực địa về bảo tồn loài Voọc
Chà vá Chân nâu trước các áp lực phát triển tại Bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Chuyến tham quan học
hỏi tại đảo Bacolod, 
Philippine: Tháng 7/2017
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Thành phần tham gia:
1. Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng ban Công nghiệp VRG
2. Ông Phan Hồng An – Quasa Geruco Lào
3. Ông Lê Doãn Hiệu – Krôngbuk Ratanakiri

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Tập huấn đào tạo
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Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Hợp tác giữa NGOs và
Doanh nghiệp có thể

thành công nếu thực sự
có quyết tâm và thiện chí

giữa các bên
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