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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Viên Chăng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỔNG QUAN SẢN XUẤT

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước,

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, miền núi phía

Bắc cho đến nước Lào và Campuchia. Sản phẩm cao su thiên nhiên của

Việt Nam 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.
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SẢN PHẨM 

CỦA VRG
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SẢN PHẨM CỦA VRG
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Phân bổ diện tích

trồng cao su của

VRG
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DEVELOPMENT ORIENTATIONS

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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DEVELOPMENT ORIENTATIONS

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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 Để thực hiện định hướng trên : về Quan tâm cộng

đồng, bảo vệ rừng, đầu tư an sinh xã hội, phát triển
đa dạng sinh học…Tập đoàn kêu gọi, hợp tác liên kết
với các tổ chức trong và ngoài nước, các NGOs để
thực hiện chính phát triển bền vững theo từng nội

dung và hoạch định các kế hoạch bước đi cụ thể, 
đồng hành cùng với Tập vì mục tiêu phát triển bền
vững
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

- Cam kết Phát triển Bền vững của VRG được công bố trên Website

- Ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tham vấn ý kiến cộng đồng”

- 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

- Xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện chứng chỉ FSC

- Tập đoàn đã có văn bản yêu cầu các công ty cao su 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.

- Tập đoàn đã triển khai đến các đơn vị phần mềm quản lý đất đai, vườn
cây bằng hệ thống định vị GPS, như tại Công ty cao su Sơn La, Dầu Tiếng, 
Quasa Geruco.

ĐẦU TƯ AN SINH XÃ HỘI TẠI LÀO VÀ CAMPUCHIA 
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TT Hoạt động Campuchia Lào Tổng cộng

1 Lao động địa phương* 7.419 người 3.688 người 11.107 người

2 Bệnh viện và  trạm y tế 18 4 22

3 Nhà ở cho công nhân 2.579 37 2.616

4 Trường học 12 1 13

5

Đường điện phục vụ 

cho cán bộ công nhân 

viên công ty

54,55 km 21,06 km 75,61 km

6

Hệ thống giao thông 

đường bộ phục vụ cho 

vùng dự án

904,75 km 329,5 km 1.234,25 km

7 Công trình tôn giáo 6 1 7

8 Nhà tình nghĩa 1 51 52

Số liệu thống kê từ các công ty thành viên Tập đoàn tháng 7/2017
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- Gắn các mục tiêu, kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững

của Tập đoàn với các mục tiêu, kế hoạch hành động vì sự phát

triển bền vững của quốc tế

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, giảm dần mức tiêu phí năng

lượng và các nguyên liệu đầu vào thông qua công nghệ tiên tiến.

- Sản xuất thân thiện môi trường: Giảm phát thải, sử dụng công

nghệ sản xuất sạch, không gây ô nhiễm môi trường, không xâm

lấn rừng.

- Nâng cao trách nhiệm xã hội và hỗ trợ cộng đồng dân cư: Đảm

bảo quyền lợi hợp pháp, thu nhập và đời sống của người lao

động; tôn trọng quyền và tăng cường mối quan hệ tốt với cộng

đồng dân cư địa phương; tạo điều kiện cải thiện sinh kế cho

người lao động và cộng đồng dân cư
11

CHỦ TRƯƠNG CỦA VRG
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GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Xây dựng chương trình hành động cụ thể trong từng giai đoạn phát

triển của Tập đoàn.

- Phân công cụ thể lãnh đạo Tập đoàn và nhân sự phụ trách theo dõi

- Xem xét các dự án đầu tư phát triển cụ thể trên quan điểm phát triển 

bền vững.

- Tổ chức thực hiện đầu tư an sinh xã hội tại vùng dự án theo đúng các

chương trình đầu tư mục tiêu đã phê duyệt cho dự án.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời thực hiện những

bước đi đáng tin cậy trong chính sách phát triển một cách minh bạch

đối với các bên liên quan.

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực tham gia và thực hiện các 

chương trình chứng nhận phát triển bền vững. 

- Không tiếp tục mở rộng diện tích trồng cao su trong và ngoài nước từ

việc chuyển đổi rừng nghèo;
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- Tiếp tục lộ trình về việc tái cấp chứng chỉ FSC, Thực hiện Chứng chỉ

rừng bền vững

- Tuân thủ quy định pháp luật tại nơi đầu tư

- Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng tại địa

phương.

- Tạo việc làm, thu hút lực lượng lao động của địa phương

- Đào tạo cán bộ có chuyên môn về phát triển bền vững

- Thực hiện các biện pháp ứng dụng kỹ thuật trong canh tác cao su theo

hướng bền vững

- Mục tiêu năm 2019 sẽ có thêm 3 công ty có chứng nhận ISO 14000

- Hoàn thành HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT CAO SU BỀN

VỮNG Công cụ để thực hiện Chương trình hành động quốc gia REDD

trong ngành cao su Việt Nam

13

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Đa dạng cây trồng trên vùng trồng cao su và trên hàng cao su tại

những nơi có điều kiện, thực hiện phát triển rừng (kể cả rừng cây gỗ

lớn) bao gồm nhiều hình thức: trồng xen trong vùng cao su hiện có,

trồng xen trên vườn cao su tái canh, trồng thuần trên đất cao su tái

canh… với quy mô khoảng 20.000 ha cả trong và ngoài nước; phát

triển một số loại cây trồng khác để đảm bảo tính đa dạng sinh học và

nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
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MỤC TIÊU CỤ THỂ (tt)
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN

Xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý bền vững rừng cao su 

theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế 

Handbook for 

Sustainable Management 

of Rubber Plantations in 

accordance with 

International Forest 

Certification Standards

(Cooperation of WWF, 

VRA, VRG, 2018)

Xây dựng Tài liệu hướng dẫn tự nguyện cho doanh 

nghiệp  Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để giảm thiểu 

rủi ro về xã hội và môi trường

Đơn vị xây dựng

Đối tác tham gia
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Công bố Chiến lược và cam kết của 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

https://vnrubbergroup.com/media/phattrienbenvung/camketphattrienbenvung_vn_fi
nal.pdf

Tham gia Hội thảo Thúc đẩy rừng cao su bền vững ở
Việt Nam do WWF và VRA tổ chức

24/7/2017, TP. Hồ Chí Minh 
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Tham gia Hội thảo Khối Doanh nghiệp về cao su bền vững

được tổ chức bởi USAID Green Invest Asia và VRA, 

04/12/2018, TP.HCM

- Phát triển bền vững ngành cao su là xu hướng tất yếu của thế giới để tạo

nguồn nguyên liệu bền vững cho nhiều ngành công nghiệp và nhu cầu

của xã hội.

- Chiến lược và kế hoạch hành động cho chương trình phát triển bền vững

ngành cao su đang được nhiều nước và doanh nghiệp quan tâm để gắn

kết phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và môi trường, tạo sự đồng

thuận của các cộng đồng và tổ chức có liên quan.

- Tại Việt Nam, phát triển bền vững các ngành hàng, trong đó có ngành cao

su, là một yêu cầu pháp lý mà doanh nghiệp cần tuân thủ.

- Nhu cầu từ thị trường đang tìm nguồn cao su và gỗ cao su bền vững, có

trách nhiệm với xã hội và môi trường đã tạo động lực để VRG thực hiện

cam kết phát triển bền vững.

- VRG đang xây dựng và thực hiện bước đầu kế hoạch hành động hướng

đến phát triển bền vững trên cơ sở hướng dẫn pháp lý của Chính phủ

Việt Nam, của các nước sở tại nơi VRG đầu tư phát triển cao su và sự hỗ

trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài.

- VRG rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên

quan để lộ trình và kế hoạch hành động phát triển bền vững của VRG

được hoàn chỉnh, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với luật

pháp của Việt Nam và nước sở tại.
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KẾT LUẬN
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Thank you!

Find out more at https://rubbergroup.vn/

TRAN MINH
Director of Technology & Environment Department 

tminh@rubbergroup.vn


